
Tävlingsbestämmelser	  för	  Motalaserien	  2016	  (gäller	  tillsvidare)	  	  

Ändringar	  är	  rödmarkerade	  

	  	  

1.Anmälan	  till	  Motalaserien	  

	  	  

Anmälningsmottagare:	  Birgitta	  Wirén,	  nedan	  kallad	  BW,	  0708-‐78	  22	  96/birgitta.wiren@telia.com	  	  

Anmälan	  skall	  göras	  med	  angivande	  av	  lagkapten,	  lagnamn	  samt	  lagets	  ordinarie	  medlemmar	  med	  
klubbtillhörighet.	  Fullständigt	  spelprogram	  för	  säsongen,	  innefattande	  matchordning	  distribueras	  till	  
lagkaptenen	  via	  mail	  samt	  anslås	  på	  Motala	  BA:s	  anslagstavla	  senast	  omg.	  1.	  Dessa	  
tävlingsbestämmelser	  finns	  på	  klubbens	  hemsida.	  Lagkaptenen	  ansvarar	  för	  att	  samtliga	  i	  laget	  
ingående	  spelare	  är	  medvetna	  om	  innehållet	  i	  dessa	  tävlingsbestämmelser.	  OBSERVERA,	  att	  även	  lag	  
som	  närmast	  föregående	  spelsäsong	  deltagit	  i	  seriesystemet,	  måste	  anmäla	  sig.	  	  

	  	  

2.Definitioner	  	  

	  	  

2.1	  Spelare	  	  

Som	  spelare	  räknas	  person,	  medlem	  i	  någon	  klubb	  ansluten	  till	  Förbundet	  (FSB),	  som	  är	  ordinarie	  
medlem	  av	  ett	  lag	  eller	  vid	  något	  tillfälle	  varit	  reserv	  i	  ett	  lag.	  	  

	  

2.1.1	  Ordinarie	  spelare	  	  

En	  spelare	  får	  ej	  ingå	  som	  ordinarie	  i	  mer	  än	  ett	  lag.	  En	  spelare	  anses	  vara	  ordinarie	  så	  snart	  
vederbörande	  spelat	  två	  matcher	  för	  ett	  och	  samma	  lag	  under	  innevarande	  säsong.	  	  

	  

2.1.2	  Byte	  av	  lagtillhörighet	  	  

En	  spelare	  har	  rätt	  att	  byta	  lagtillhörighet	  innan	  vederbörande	  spelat	  två	  matcher	  för	  ett	  och	  samma	  
lag.	  Eventuella	  dispenser	  behandlas	  av	  Motalaseriens	  tävlingskommitté	  (KTK).	  	  

	  	  

2.1.3	  Reserv	  	  

Med	  reserv	  avses	  spelare	  som	  ej	  är	  ordinarie	  medlem	  av	  ifrågavarande	  lag,	  ej	  heller	  medlem	  av	  något	  
lag	  ingående	  i	  samma	  division	  som	  det	  lag	  reserven	  skall	  deltaga	  i.	  Observera	  dock	  att	  i	  A3	  och	  lägre	  
serie	  får	  inte	  alltför	  bra	  spelare	  vara	  reserv.	  	  

	  	  

2.1.3.1	  Användande	  av	  reserv	  	  

Reserver	  får	  fritt	  hämtas	  bland	  spelare	  som	  ej	  deltager	  i	  divisionssystemet,	  men	  som	  i	  övrigt	  uppfyller	  
vad	  som	  sägs	  under	  2.1,	  eller	  bland	  spelare	  som	  deltager	  i	  en	  lägre	  division	  än	  det	  egna	  laget.	  	  



2.2	  Lag	  	  

Ett	  lag	  får	  bestå	  av	  ett	  obegränsat	  antal	  spelare,	  samtliga	  skall	  vara	  medlemmar	  i	  klubb	  ansluten	  till	  
FSB.	  	  

	  	  

2.2.1	  Nya	  lag	  	  

Med	  nya	  lag	  avses	  lagkonstellationer	  som	  närmast	  föregående	  säsong	  ej	  deltagit	  i	  någon	  av	  
seriesystemets	  divisioner	  eller	  som	  p	  g	  a	  upplösning	  av	  lag	  ej	  uppfyller	  kraven	  under	  2.2.2.	  	  

2.2.2	  Samma	  lag	  	  	  

Med	  samma	  lag	  avses	  lagkonstellationer	  som	  till	  minst	  50%	  består	  av	  samma	  spelare	  som	  närmast	  
föregående	  säsong.	  	  

	  	  

3.	  Matcher	  och	  speldagar	  	  

En	  match	  består	  av	  två	  halvlekar	  omfattande	  vardera	  12	  (9)	  brickor.	  Lag	  har	  rätt	  att	  ändra	  
laguppställning	  till	  andra	  halvlek,	  men	  observera	  att	  detta	  i	  så	  fall	  klart	  skall	  framgå	  av	  den	  
matchrapport	  som	  lämnas	  till	  klubben.	  Den	  senaste	  centraldagen	  utgör	  sista	  speldatum	  för	  
innevarande	  omgång.	  	  	  

	  

3.1	  Ansvar	  för	  match	  samt	  tidigareläggning	  	  

Hemma	  lagets	  lagkapten	  är	  ansvarig	  kontrollera	  att	  match	  spelas	  på	  fastställd	  centraldag.	  Om	  match	  
spelas	  innan	  centraldag	  skall	  kontakt	  med	  motståndare	  tagas	  senast	  7	  dagar	  före	  aktuell	  omgångs	  
centraldag.	  Likaså	  skall	  BW	  meddelas	  om	  nytt	  speldatum.	  Vet	  man	  att	  match	  inte	  kan	  spelas	  på	  
fastställd	  centraldag	  men	  inget	  datum	  fastlagts	  för	  denna	  match	  måste	  BW	  veta	  detta	  omgående.	  
Hemmalagets	  lagkapten	  ansvarar	  för	  att	  matchrapport	  är	  inlämnad	  senast	  centraldagen.	  Match	  får	  ej	  
spelas	  efter	  centraldagen.	  Dispens	  kan	  sökas	  hos	  MTK	  och	  kan	  medges	  om	  synnerliga	  skäl	  föreligger	  
för	  att	  skjuta	  upp	  match.	  Force	  majeurefall	  handlägges	  separat.	  	  	  

	  	  

3.2	  Vunnen-‐Oavgjord	  match	  	  

En	  match	  är	  vunnen	  on	  den	  enligt	  VP-‐skalan	  20-‐0,	  slutat	  13.15-‐6.85	  eller	  bättre	  vid	  24	  brickor.	  
Matchen	  är	  oavgjord	  om	  den	  slutat	  13-‐7/7-‐13.	  Dock	  delas	  prispengar	  och	  mästarpoäng	  om	  matchen	  
slutat	  13-‐7/7-‐13.	  	  

	  	  

4.	  Divisionssystemets	  indelning	  	  

Div	  1	  är	  den	  högsta	  divisionen	  i	  serie	  A	  och	  3	  den	  lägsta	  resp.	  div	  1	  är	  den	  högsta	  i	  serie	  B	  och	  2	  den	  
lägsta.	  Av	  praktiska	  skäl	  kan	  dock	  A3	  ändras	  till	  B1	  osv.	  Nya	  lagkonstellationer,	  enligt	  2.2.1	  inplaceras	  
i	  den	  division	  MTK	  anser	  laget	  hör	  hemma.	  MTK:s	  beslut	  i	  denna	  fråga	  är	  slutgiltigt.	  	  	  

	  	  

	  



4.1	  Divisionssegrare	  	  

Föregående	  säsongs	  divisionssegrare	  tillsammans	  med	  tvåan	  flyttas	  automatiskt	  till	  högre	  division,	  
förutsatt	  att	  villkoren	  under	  2.2.2	  är	  uppfyllda.	  Lag	  som	  kvalificerats	  sig	  för	  högre	  division	  kan	  ej	  
vägra	  uppflyttning.	  Man	  går	  från	  div	  1	  i	  serie	  B	  till	  div	  3	  i	  serie	  A.	  Om	  nya	  lag	  enligt	  4.	  tillkommer	  har	  
bara	  divisionssegraren	  rätt	  att	  gå	  upp	  en	  division.	  	  	  

	  	  

4.2	  Sist	  placerat	  lag	  	  	  

Föregående	  säsongs	  divisions	  sist	  placerade	  lag	  tillsammans	  med	  näst	  sista	  lag	  flyttas	  automatiskt	  till	  
lägre	  division,	  förutsatt	  att	  villkoren	  under	  2.2.2	  uppfylles.	  Lag	  som	  är	  kvalificerat	  för	  lägre	  division	  
kan	  ej	  vägra	  nedflyttning.	  Man	  går	  från	  div	  3	  i	  serie	  A	  till	  div	  1	  i	  serie	  B.	  Om	  lag	  bortfaller	  kan	  det	  bli	  så	  
att	  näst	  sista	  lag	  inte	  flyttas.	  	  

	  	  

4.3	  Utjämning	  av	  lagantal	  	  

Målsättningen	  är	  givetvis	  att	  varje	  division	  skall	  innehålla	  ett	  jämt	  antal	  lag,	  för	  att	  undvika	  frirond.	  
MTK	  kan	  därför	  förskjuta	  hela	  startlistan,	  vilket	  även	  kan	  påverka	  lags	  divisionsplacering.	  	  

	  	  

5.	  Walk	  over	  	  	  

Lag	  som	  ej	  beviljas	  dispens	  enligt	  3.1	  eller	  fall	  där	  force	  majeure	  ej	  föreligger,	  bedöms	  med	  walk	  over	  
om	  matchen	  ej	  spelas	  inom	  ramen	  för	  3.	  och	  3.1.	  Det	  lag	  som	  är	  ansvariga	  för	  förseelsen	  anses	  ha	  
förlorat	  med	  imp-‐siffrorna	  0-‐14	  och	  matchpoängen	  0-‐13,15	  eller	  vad	  de	  andra	  lagen	  tagit	  i	  
genomsnitt.	  Mästarpoäng	  utdelas	  ej	  vid	  WO.	  Det	  icke	  felande	  laget	  betraktas	  som	  vinnare	  av	  
prispengarna.	  	  

	  	  

6.	  Resultatrapportering	  	  

Matchrapport	  skall	  göras	  skriftligen	  på	  särskilt	  formulär	  eller	  via	  BridgeMate	  en	  sammandragsdag	  
(obs	  vilken	  som	  helst	  i	  denna	  omgång).	  Av	  matchrapporten	  skall	  klart	  framgå	  speldatum,	  omgång,	  
lag,	  resp.	  halvleks	  laguppställning,	  matchresultat	  i	  imp	  för	  första	  halvlek	  samt	  totalt	  samt	  
matchpoängen	  med	  signatur	  från	  vardera	  lagkapten.	  Matchrapporten	  läggs	  i	  Motalseriens	  
brevlåda/kansli	  enligt	  3.1.	  Rapportering	  kan	  även	  ske	  via	  mail	  till	  BW.	  	  	  

	  	  

7.	  Mästarpoäng	  Motalaserien	  spelas	  om	  Svenska	  Mästarpoäng	  i	  silver	  enligt	  tabell	  nedan.	  Vid	  
oavgjord	  match	  enligt	  3.2	  delas	  i	  tabellen	  angiven	  mästarpoäng.	  	  

Serie	  A	  Div	  1	  Seger	  ger	  8	  silverpoäng	  (sp)	  per	  spelare	  och	  vunnen	  match.	  13.15-‐6.85	  eller	  bättre	  Div	  2	  
7sp	  Div	  3	  6sp	  Div	  4	  5sp	  	  

Serie	  B	  Div	  1	  4sp	  Div	  2	  3sp	  Div	  3	  2sp	  vid	  24	  brickor	  och	  1,5sp	  vid	  18	  brickor	  	  

Mästarpoängen	  kan	  ändras	  av	  FSB.	  Då	  gäller	  deras	  senaste	  bestämmelser.	  Silverpoängen	  kommer	  att	  
registreras	  hos	  FSB	  via	  data	  enligt	  MBA:s	  försorg.	  	  



	  8.	  Spelformer	  	  

Serien	  spelas	  som	  enkel-‐	  eller	  dubbelsidig	  Howell	  för	  tre-‐sex	  lag	  per	  division,	  så	  långt	  lagantalet	  
räcker.	  Skulle	  fler	  lag	  än	  42	  anmäla	  sig,	  beslutar	  MTK	  i	  samråd	  med	  MBA:s	  styrelse	  om	  fördelning	  av	  
platser	  till	  respektive	  division.	  	  

	  	  

8.1	  Brickor	  och	  rondtider	  	  

Varje	  match	  omfattar	  24	  datorlagda	  givar	  (spelarna	  blandar	  själva	  om	  inte	  spel	  sker	  på	  de	  fasta	  
sammandragsdagarna)	  12	  brickor	  på	  två	  halvlekar.	  Rondtider	  för	  respektive	  division	  följer	  nedan.	  
Paus	  mellan	  halvlekarna	  inkl.	  uträkning	  är	  15	  minuter.	  	  

Serie	  A	  1	  tim	  30	  minuter/halvlek	  Serie	  B	  1	  tim	  40	  minuter/halvlek	  	  

Tidsöverdrag	  bestraffas	  enligt	  gällande	  bridgelagar,	  §	  109C	  	  

	  	  

8.1.1	  Tillåtande	  av	  rökning	  	  

Rökning	  tillåts	  utomhus	  efter	  bricka	  6,	  12,	  18	  och	  24.	  Det	  är	  viktigt	  att	  spelare	  från	  samma	  lag	  i	  öppna	  
och	  slutna	  rummet	  inte	  röker	  samtidigt	  innan	  matchen	  spelats	  färdigt.	  	  

	  

8.2	  Placering	  av	  spelare	  	  

Det	  lag	  som	  är	  hemmalag	  skall	  placera	  sig	  N-‐S	  i	  öppet	  rum	  och	  Ö-‐V	  i	  slutet	  rum.	  För	  MBA:s	  lokal	  gäller	  
att	  spel	  vid	  borden	  märkta	  gult/A	  är	  öppet	  rum.	  Grönt/B	  utgör	  slutet	  rum.	  Hemmalag	  har	  rätt	  att	  till	  
första	  halvlek	  placera	  sig	  efter	  det	  att	  bortalaget	  tagit	  plats.	  (§104C).	  Om	  hemmalaget	  i	  andra	  halvlek	  
spelar	  med	  något	  oförändrat	  par	  skall	  detta	  fortsätta	  i	  samma	  rum	  som	  första	  halvlek.	  (§104D).	  	  	  

	  	  

8.3	  Udda	  system	  	  

Udda	  system	  är	  ej	  tillåtna	  i	  Motalaserien.	  	  

	  	  

8.4	  Systemnivå	  	  

B-‐nivå	  (max	  10	  prickar)	  är	  högsta	  tillåtna	  i	  samtliga	  divisioner.	  	  

	  	  

8.4.1	  Deklaration	  av	  system	  	  

Varje	  par	  skall	  kunna	  uppvisa	  två	  likadana	  systemdeklarationer,	  helst	  på	  FSB:s	  formulär.	  	  

	  	  

8.5	  Alert	  och	  stopp	  	  

Alertering	  och	  stopp	  är	  obligatoriskt	  i	  seriesystemets	  samtliga	  divisioner.	  Är	  du	  osäker	  på	  vad	  som	  
skall	  alerteras	  eller	  hur	  stopp	  används,	  ombeds	  du	  kontakta	  MTK.	  Alertering	  av	  bud	  fr	  o	  m	  4	  klöver,	  
är	  ej	  tillåtet	  oavsett	  budets	  innebörd.	  	  



	  9.	  Ledning	  MTK	  leder	  motalaserien	  	  

MTK	  består	  av	  Annelie	  Kåberg,	  Birgitta	  Wirén,	  Margareta	  Resjö	  och	  Lillemor	  Frejd.	  	  

	  	  

9.1	  Sanktionering	  	  

Motalaserien	  sanktioneras	  av	  Östra	  Mellansvenska	  Bridgeförbundets	  (ÖMBF)	  tävlingskommitté	  (TK),	  
för	  spel	  om	  silverpoäng.	  Därmed	  är	  MTK	  bunden	  att	  följa	  de	  direktiv	  ÖMBFTK	  utfärdar	  för	  tävlingar	  
med	  spel	  om	  silverpoäng.	  Misskötsel	  kan	  medföra	  utebliven	  sanktion	  för	  kommande	  säsong.	  	  

	  	  

9.2	  Ansvarig	  arrangör	  	  

MBA	  står	  som	  ansvarig	  arrangör	  för	  Motalserien.	  Styrelsen	  utser	  MTK.	  I	  denna	  kommitté	  skall	  ingå	  
minst	  en	  ledamot	  från	  MBA:s	  tävlingskommitté.	  	  

	  	  

9.3	  MTK	  	  

MTK,	  består	  av	  en	  cheftävlingsledare	  (CTL)	  och	  biträdande	  tävlingsledare.	  	  CTL	  är	  BW.	  	  

	  	  

9.4	  Tävlingsjury	  	  

Tävlingsjury	  utses	  av	  CTL	  och	  består	  av	  spelare	  från	  aktuell	  division.	  Juryns	  uppgift	  är	  att	  avhandla	  
protester	  mot	  domslut.	  Juryn	  har	  i	  detta	  avseende	  samma	  befogenhet	  och	  rättighet	  som	  CTL	  att	  
avkunna	  domslut	  utifrån	  för	  tillfället	  gällande	  bridgelagar.	  Instruktion	  för	  tävlingsjury	  avhämtas	  hos	  
CTL.	  	  

	  	  

10.	  Protester	  	  

CTL,	  avger	  domslut	  i	  lagtekniska	  frågor.	  Protest	  mot	  dennes	  domslut	  hänskjutes	  i	  första	  hand	  till	  
juryn.	  Av	  protestformulär	  skall	  framgå	  kortsits	  med	  bricknummer,	  giv	  och	  zonförhållande,	  
budgivning,	  slutbud	  och	  utspel	  samt	  uppnått	  resultat.	  Båda	  parter	  framför	  sina	  synpunkter	  
skriftligen,	  varvid	  väsentligheterna	  i	  protesten	  skall	  framhävas.	  Protestformuläret	  lämnas	  senast	  3	  
dagar	  efter	  aktuell	  match	  till	  CTL.	  Juryn	  behandlar	  ärendet	  snarast.	  Protest	  mot	  juryns	  beslut	  lämnas	  
till	  CTL	  för	  vidare	  befordran	  till	  DTL(distriktets	  TL).	  DTL:s	  beslut	  kan	  överklagas	  till	  FSB:s	  
lagkommission,	  LK.	  Deras	  beslut	  i	  ärendet	  är	  slutgiltigt	  och	  prejudiserande.	  Disciplinära	  beslut,	  
fattade	  av	  tjänstgörande	  TL	  är	  slutgiltigt.	  Endast	  ifrågavarande	  TL	  kan	  upphäva	  sitt	  eget	  beslut.	  	  
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