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1. Anmälan och avgifter 
Anmälan till Göteborg Bridge Cup (i 

fortsättningen benämnd GBC) ska vara 

Göteborgs Bridgeförbund (i fortsättningen 

benämnd GBF) tillhanda senast 29 april 

2019, kl 24.00. Ett par anses anmält först 

när anmälningsavgiften inkommit till GBF:s 

bankgiro (716-0690). 

 

Anmälan görs på GBC:s hemsida. Av 

anmälan ska tydligt framgå båda spelarnas 

namn och deras MID (medlemsID). 

 

Anmälningsavgiften är 250 kr/spelare vilket 

inkluderar spel under lördagen den 4 maj 

samt entré till lördagens 

prisutdelningsceremoni. Par vars 

anmälningsavgift finns registrerad på GBF:s 

bankgiro 716-0690 senast den 18 april 2019 

erhåller rabatt om 50 kr/spelare. 

2. Definitioner 

2.1 Spelare 
Med spelare avses person som är medlem i 

någon klubb ansluten till Svenska 

Bridgeförbundet (i fortsättningen benämnd 

SBF) eller till annat nationellt bridgeförbund 

och som deltagare i ett par ingående i GBC. 

Det är varje spelares eget ansvar att 

kontrollera att medlemsavgift är erlagd före 

det att vederbörande deltar i sin första 

spelomgång. Spelare får inte delta i fler än 

ett par. 

2.1.1 Otillåten spelare 
Som otillåten spelare räknas sådan som inte 

erlagt medlemsavgift enligt punkt 2.1 eller 

som tidigare deltagit för annat par i GBC 

2019. 

 

Par som använt sig av otillåten spelare 

diskvalificerar paret  från vidare spel i GBC. 

Mästarpoäng utdelas dock efter spelat 

resultat. 

2.2 Par 
Par består av två spelare. Spelarna behöver 

inte komma från samma klubb, ej heller 

samma distriktsförbund (Dfb). 

3. Spelupplägg 
GBC är en tävling för par som spelas i 

Göteborg lördagen den 4 maj 2019. Den 

spelas i två omgångar: en kvalificeringsfas 

enligt Gröna Hissen och en final över 24-30 

brickor. 

3.1 Generellt 
Kvalificeringsfasen under förmiddagen 

avgör indelningen till finalerna på 

eftermiddagen. 

  



3.2 Tidsschema 
Kval 

 

Samling 09.45, kvalet startar kl 10.00, 

avslutas 13.30 med rast mellan 11.30-12.00. 

 

Kvalet utgörs av en partävling á la Gröna 

Hissen över 24 brickor (2 br/rond) där de 

första två ronderna är lottade. Gröna Hissen 

innebär att ettan möter tvåan, trean möter 

fyran o.s.v. I kvalet kan man bara möta ett 

par en gång. 

 

Final 

 

Finalen startar kl 14.30 och avslutas 18.00 

(för A-finalen 18.45). Finalerna har även en 

fikarast under eftermiddagen som infaller 

vid olika tidpunkter men ungefär i mitten av 

finalpasset. 

 

Kvalet ligger till grund för hur finalerna 

indelas. I A-finalen deltar kvalets 24 bäst 

placerade par, i övriga finaler deltar 

nästföljande 24 par med undantag för den 

lägsta gruppen som innehåller minst 24 par. 

Gröna Hissen spelas även i finalerna, och i 

den första ronden i respektive final baseras 

på slutresultatet från kvalet. 

 

I A-finalen spelas 30 brickor, i övriga finaler 

spelas 24 brickor. A-finalen spelar ett 

brickset, medan övriga finaler delar 

brickset. 

3.3 Särskiljning 
Om det råder osäkerhet kring två eller fler 

par som ska gå till vilken final efter Gröna 

Hissen-kvalet tillämpas särskiljning enligt 

Swiss Points (SP). Ett pars SP beräknas som 

summan MP(MatchPoints) för samtliga de 

par man mött. Par som slutat på samma MP 

särskiljs på så sätt att paret med högst MP 

placeras före lag med lägre MP. 

 

Om två eller flera par har samma MP sker 

särskiljning genom att beräkna kvoten av 

vunna och förlorade MP för respektive par. 

Par med högre MP-kvot placeras före par 

med lägre MP-kvot. 

4. Regler 

4.1 Återbud 
Om par lämnar återbud under kvalspelets 

gång anses paret diskvalificerat ur 

tävlingen. Motståndarna behåller sina 

poäng och mästarpoäng delas ut. 

4.2 Mobiltelefoner och teknisk 
utrustning 
Det råder förbud mot att använda 

mobiltelefon och annan kommunikativ 

elektronisk utrustning i spellokalerna på 

Bridgens Hus. Förbudet gäller såväl spelare 

som åskådare. 

 

  



Spelare 

 

Varje spelare, kapten eller coach som 

medför sådan utrustning påslagen till 

spellokalen, orsakar sitt lag en bestraffning 

med 50 % av en topp. Bestraffningen är 

obligatorisk. 

 

På uppmaning av tävlingsansvarig kommer 

cheftävlingsledaren att genomföra 

slumpvisa kontroller av spelare, kaptener 

och coacher för att säkerställa regler följs. 

Den som nekar till att underkasta sig sådan 

kontroll, kan komma att nekas tillträde till 

spelområdet under den aktuella 

ronden/segmentet. 

 

Spelare som måste vara anträffbar på 

mobiltelefon skall lämna den till TL eller 

infodisken för passning. 

 

Åskådare 

 

Åskådare som ertappas med påslagen 

mobiltelefon eller annan kommunikativ 

elektronisk utrustning, riskerar att avvisas 

från spelområdet. 

4.3 Sen ankomst 
Ett par som inte intagit sina platser och är 

redo för spel vid den annonserade 

spelstarten för en rond i kvalificeringen blir 

föremål för straffpoäng enligt följande 

skala: 

 

Försening i minuter samt bestraffning 

0+ -5 Varning 

5+ -10 10 % 

10+ -15 20 % 

15+ -20 30 % 

20+ -25 40 % 

 

Par som är försenat mer än 25 minuter, 

anses ha lämnat återbud. 

 

En tävlande som är sen, och som har blivit 

varnad för sen ankomst vid tidigare tillfälle i 

tävlingen, ska bestraffas. Om dessa 

tävlingsbestämmelser inte föreskriver ett 

hårdare straff, ska som minimum 10 % 

tillämpas. Beslut om sen ankomst fattas av 

tävlingsledaren och kan inte överklagas. 

4.4 Långsamt spel 
Den tillåtna speltiden för varje rond räknas 

från det att tävlingsledaren startat den 

officiella tidtagningen för ronden. Om 

spelet vid ett bord fortgår efter den tillåtna 

speltiden, skall ett eller båda paren 

bestraffas för långsamt spel i proportion till 

skulden av förseningen. Skalan nedan anger 

bestraffningen per försenat bord: 

 

0+ –5 minuter 10 % 

5+ –10 minuter 20 % 

10+ minuter 30 % 

 

Cheftävlingsledaren kan besluta om att dra 

in ospelad(e) bricka/brickor från ett bord 

om det enligt dennes bedömning föreligger 

risk att ronden inte kommer att kunna 

avslutas i tid och därmed påverkar 

tidsschemat för övriga ronder. 



4.5 Saknat resultat i 
Bridgemate 
Det är obligatoriskt för spelarna att använda 

Bridgemate samt kontrollera att rondens 

samtliga resultat vid detta bord är inmatade 

innan de lämnar bordet. Om något resultat 

saknas när den officiella speltiden för 

ronden är slut, bestraffas båda lagen vid det 

aktuella bordet med 10 %. 

4.6 Förvanskad bricka 
En bricka är förvanskad om tävlingsledaren 

fastslår att ett eller flera kort placerats i fel 

fack så att de tävlande, vars resultat direkt 

skulle jämföras, inte spelat exakt samma 

giv. 

Om en förduplicerad bricka är felaktig och 

Lag 13 tillämplig på sådant sätt att brickan 

inte kan spelas, anses den vara förvanskad. 

Straffpoäng kan utdelas under vissa 

omständigheter. Brickan spelas aldrig om 

slutresultatet kan vara känt för någon 

spelare; tävlingsledarens beslut är därvidlag 

slutgiltigt.  

I övrigt gäller lag 86. 

4.7 Protest mot domslut 
Tävlingsledarens domslut kan inte 

överklagas till någon jury eller till 

Lagkommissionen. Spelarna kan istället 

begära att domslutet granskas av någon 

som inte varit inblandad i det ursprungliga 

beslutet. Granskningen ska kontrollera att: 

 

● tävlingsledaren har samlat in tillräckligt 

med fakta om vad som hände när 

felaktigheten begicks. 

● rätt lagrum har applicerats och att 

tävlingsledaren har konsulterat andra 

tävlingsledare när så är lämpligt. 

● när ett domslut innebär bedömning av 

en spelares handlingar efter otillåten 

information, felaktig förklaring, 

uteblivna alerter m m, att lämpliga 

spelare har tillfrågats och att de frågor 

som ställts dem är relevanta. 

● domslutet är rimligt, baserat på den 

information som fanns tillgänglig för 

tävlingsledaren vid tiden för domslutet. 

Även om granskaren anser att han 

skulle ha dömt annorlunda, är detta inte 

ett tillräckligt skäl för att ändra 

domslutet. 

 

Om det under granskningen framkommer 

att fel har begåtts under 

domslutsprocessen, är det granskarens 

skyldighet att beordra Cheftävlingsledaren 

att: 

 

● korrigera felaktigheterna och därefter, 

● avlägga ett nytt domslut 

 

4.7.1 Begäran om granskning av 
domslut 
När tävlingsledaren avger sitt domslut till 

spelarna är det hans skyldighet att 

informera dem om rätten att få domslutet 

granskat. 

 



Begäran om granskning av tävlingsledarens 

domslut måste alltid: 

● göras skriftligt på därför avsett formulär 

som tillhandahålls av tävlingsledaren, 

● åtföljas av en depositionsavgift på 500 

SEK; 

 

För kvalet (Gröna Hissen): 

lämnas till tävlingsledaren inom 30 minuter 

efter det att matchen under vilken 

domslutet avgavs är slut. I det fall 

domslutet avgavs efter det att 

matchen/omgången avslutats, inom tio 

minuter efter det att domslutet meddelats 

eller 30 minuter efter det att kvalet 

avslutats, vilket av dessa båda som är det 

senare,  

 

För finalerna: 

lämnas till tävlingsledaren inom 30 minuter 

under den första längre pausen (minst 30 

minuter lång) efter det att domslutet 

avgavs; eller ifall domslutet avgavs under en 

sådan paus, inom 30 minuter. 

 

Om det bedöms att begäran av granskning 

skett utan att spelarna haft någon grund för 

sin begäran, kommer depositionsavgiften 

inte att återbetalas. 

 

Protest mot resultat (brick-, match- eller 

totalresultat) måste ske senast vid den 

tidpunkt som framgår enligt tabellen nedan: 

 

Protesten ska göras till tävlingsledare i GBC. 

 

I kvalet består de olika omgångarna av 

följande ronder: 

Omg Rond Protest senast  

1 1 – 6 lördag 4 maj, kl 12.00 

2 7 – 12 lördag 4 maj, kl 14.00 

4.8 Rökning 
Rökförbud gäller i hela Bridgens Hus, 

inklusive toaletter och kafeteria. Rökning är 

inte tillåten under pågående rond. En 

spelare som påträffas röka (inomhus eller 

utomhus) under en rond i vilken spelaren 

deltar, orsakar sitt par för varje sådant 

tillfälle 50 % avdrag på en topp. 

 

Rökförbuden gäller även s k elektroniska 

cigaretter. 

4.9 Trivsel och disciplin 
Trivselregler för Bridge gäller. 

4.10 Alkohol 
För samtliga tävlingar gäller följande i fråga 

om alkohol och i förekommande fall annat 

berusningsmedel. 

 

Definitioner 

Alkoholdryck är en dryck som innehåller 

mer än 2,25 volymprocent alkohol. Annat 

berusningsmedel är bl.a. narkotika och 

teknisk sprit. 

 

Spellokal 

är det utrymme där spelbord är uppställda 

för spel i den aktuella tävlingen.Tävlingstid 

omfattar en kalenderdag eller del av sådan 

och inleds 15 minuter innan spelet påbörjas 

samt pågår tills spelet avslutats vid samtliga 

bord. 



 

  



Policy 

Spelare eller åskådare får inte förtära eller 

förvara alkoholdrycker i spellokal. Inte 

heller får försäljning av alkoholdrycker ske i 

sådan lokal. 

 

Drycker som inte får förvaras i spellokalen 

av spelare eller åskådare skall i 

förekommande fall lämnas till 

tävlingsledningen för förvaring under 

tävlingstiden. Den som lämnar tävlingen 

innan den avslutats får i samband därmed 

sina drycker åter. 

TL skall avvisa spelare eller åskådare som är 

märkbart påverkad av alkohol eller annat 

berusningsmedel från spellokalen. TL skall 

anmäla spelare som avvisats eller överträtt 

dessa bestämmelser till disciplinnämnden. 

4.11 Prisutdelning 
Prisutdelning för Gothia Bridge Cup äger 

rum på Pekkas lördagen den 4 maj ca kl 21. 

Exakt klockslag och plats annonseras i 

bulletinen. 

 

Pristagare som inte närvarar vid 

utdelningen kan hämta sitt pris i cafeterian 

på Bridgens Hus, dock allra senast kl 21.00 

den 6 maj 2019. 

 

Ej uthämtade priser tillfaller medel avsedda 

för juniorsatsningar inom Göteborgs 

Bridgeförbund. 

5 Systemnivå 
Varje deltagande par ska ha två 

likalydande deklarationer. 

 

I kvalet 

 

Under kvalificeringsfasen är högst B-system 

tillåtna. Inget enskilt bud får ha fler än tre 

prickar. Om ett orutinerat par använder sig 

av den orangea deklarationen ska deras 

motståndare spela ett naturligt system den 

ronden. 

 

I finalerna 

 

Under finalerna gäller att A-system är 

tillåtna endast i A-finalen (förutsatt att 

A-system lämnas in till tävlingsledare innan 

kvalet avslutas.  

 

För övriga finaler gäller B-system. 

6 Mästarpoäng och 
priser 
GBC spelas om Svenska Mästarpoäng i 

silver. 

 

Målet är att ca 35 % av startavgifterna ska 

delas ut i priser. Nedan följer ett 

prisexempel vid 80 par. Eftersom det finns 

en rabatt på startavgiften vid tidig anmälan 

kan siffrorna i det nedanstående exemplet 

komma att justeras en aning även vid 80 

par. 

 

Priser vid 80 par * 

 

A-final: 3000 / 2000 / 1000 

B-final: 2400 / 1200 / 600 

C-final: 1800 / 600 



7 Alert och Stopp 
Obligatoriskt i alla steg av GBC. 

8 Informationsflöde 
Information om GBC kommer kontinuerligt 

att delges via GBC:s hemsida och i vissa fall 

även e-post. Information delgiven via e-post 

anses vara mottagen när utskick gjorts. Det 

är således väsentligt att lagkapten har en 

aktiv e-postadress, dagligen läser av sin 

e-post och håller sig á jour med information 

som finns publicerad på hemsidan. 

 

9 Tävlingsledning och 
organisation 
Tävlingsorganisation 

GBF:s styrelse samt dess TK 

 


