
Turneringsbestemmelser for DM i online bridge 
 

 

• Turneringens navn er DM i online bridge. 

• Turneringen spilles på RealBridge 

• Turneringen spilles i tre rækker – åben, dame og senior 

• Åben række spiller den 6.-7. marts og 20.-21. marts samt finale og bronzekamp søndag den 

18. april. 

• Dame- og seniorrække spiller den 13.-14. marts og 10.-11. april. 

• Kampene spilles cirka i tidsrummet 10-19 både lørdag og søndag 

• Tilmeldingsfristen er mandag den 1. marts kl. 24. 

• Der er fri tilmelding i alle tre rækker, dog naturligvis med kønskrav i damerækken og 

alderskrav i seniorrækken (født 1959 eller tidligere). 

• Medlemskab af DBf er påkrævet for alle deltagere. 

• Hvert hold kan bestå af op til otte spillere. Holdene må gerne efteranmelde deltagere senere 

op til otte spillere. 

• Substitutter er ikke tilladt, medmindre turneringslederen giver dispensation, eksempelvis i 

tilfælde af tekniske problemer. 

• En spiller må gerne deltage på både et hold i åben række og et hold i enten dame- eller 

seniorrækken. 

• En spiller må ikke optræde på flere hold i samme række og må heller ikke springe mellem 

dame- og seniorrækken. 

• Kampresultater og stilling opdateres i BridgeCentral. 

• Kamera og lyd er obligatorisk. Dog kan turneringslederen dispensere i tilfælde af tekniske 

problemer. 

• Det endelige turneringsformat fastlægges, når antallet af tilmeldinger kendes. 

Udgangspunktet er: 

• Åben række:  

o Begge dage i første weekend samt lørdag i anden weekend spilles monrad: fem 

kampe a 12 spil, i alt 15 kampe.  

o De otte bedst placerede hold går videre til knockout-kampe. 

o De øvrige hold får tilbud om at fortsætte i monrad den anden søndag.  

o Kvart- og semifinaler spilles den anden søndag, begge dele over to sektioner a 16 

spil.  

o Finale- og bronzekamp spilles over fire sektioner a 16 spil. I bronzekampen kan 

holdkaptajnerne enes om færre spil, dog mindst to gange 16. 

• Dame- og seniorrække:  

o Der spilles alle mod alle.  

o Antallet af spil fastlægges, så det samlede antal spil bliver cirka 60 pr. dag. 

• Regler for knockout-kampe:  



o Seating rights følger reglerne fra divisions- og pokalslutspillet.  

o Før kvartfinalerne vælger det bedst placerede hold fra monrad modstander blandt 

nummer 5-8, herefter vælger det næstbedst placerede hold modstander og så videre. 

De fire bedst placerede hold får overført henholdsvis 8, 6, 4 og 2 imp. 

o Før semifinalerne vælger det bedst placerede hold fra monrad modstander blandt de 

tre øvrige. Dette hold får overført 8 imp. I den anden semifinale får det bedst 

placerede hold fra monrad overført 4 imp. 

o I finale og bronzekamp får det bedst placerede hold fra monrad overført 6 imp. Hvis 

bronzekampen afvikles over to gange 16 spil, overføres 3 imp, ved tre gange 16 spil 

4,5 imp. 

• De almindelige regler for DBf’s forbundsturneringer er gældende, eksempelvis med hensyn 

til holdnavne (ingen festivalnavne), appelprocedure og resultatrettelser. 

• Der spilles med skærme i åben række, uden skærme i dame- og seniorrækken. 

• Kun systemer, der må anvendes i parturneringer, er tilladt. 

• Kampene opgøres efter den relevante skala i forhold til antallet af spil. 

• Hvis hold A ikke gennemfører en kamp, får både hold A og B kamppoint i henhold til 

turneringsreglementets regler om udeblivelsesscore. 

• Ligestilling i slutstillingen afgøres i henhold til turneringsreglementets §221. 

• Stillingen i turneringen opdateres via BridgeCentral. 

• Tilmeldingen til turneringen foregår via Flexbillet. 

• Deltagergebyret er 1300 kroner pr. hold. 

• Rækkevinderne får titlen Danmarksmester i online bridge 2021. 

• Der er guldpoint i turneringen samt medaljer til de tre bedst placerede hold. 

• Der er handicap-beregning i turneringen. Beregningen sker udelukkende på baggrund af 

kampresultaterne. 

• Turneringen har ingen kontante præmier. 

• Alle tvivlsspørgsmål afgøres af chefturneringsleder Torsten Ørhøj med udgangspunkt i 

DBf’s turneringsreglement. 

 

 

Danmarks Bridgeforbund forbeholder sig ret til at ændre i turneringen, herunder 

turneringsbestemmelserne, i tilfælde af uforudsete forhold.  

 

 

 

 


