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Svenska
Bridgeförbundets
friskrivningsklausul

Betydande förändringar sedan
säsongen 2018-2019
Sidan 17-18 Återinförandet av SM Lag Mixed

Skulle sådan händelse inträffa som Svenska

Förändringar sedan första
publicering 2019-07-01

Bridgeförbundet (fortsättningsvis benämnt
Förbundet) ej råder över, tar sig Förbundet rätten
att ej återbetala startavgifter eller andra liknande

2019-07-26

2019-08-01

SM Lag Veteran; regler vid avhopp
i KO-slutskedet

avgifter. Krav på ekonomisk kompensation kan ej

SM Par Open Semifinal; sistadatum
för ersättande av avhoppade par.

ej fullföljda arrangemang på grund av sådan

ställas gentemot Förbundet för ej genomförda eller

händelse. Ekonomiska krav kan ej heller ställas
gentemot Förbundet för felaktighet/misstag
orsakat av funktionär.

2019-07-01 | TÄVLINGSKOMMITTÉN | REV 1.0

3 av 22

© Svenska Bridgeförbundet

TÄVLINGSBESTÄMMELSER SVENSKA MÄSTERSKAP 2019-2020

Förbundets mästerskapsmedaljer

Att delta i Svenska
Mästerskap

Svenska Mästarna: Guld
Andra plats:
Silver
Tredje plats:
Brons

Svenska Mästerskap (SM) i Bridge arrangeras för
par och lag i olika tävlingsdiscipliner. Spelare som
startar i SM skall vara medlem i klubb ansluten till
Svenska Bridgeförbundet (i den fortsatta texten
benämnt Förbundet). Medlemsavgift skall ha
erlagts för det verksamhetsår SM-tävlingen avser
och senast då tävlingen påbörjas. Det är spelarens
eget ansvar att försäkra sig om att medlemsavgift
är erlagd i laga tid.

För att vara berättigad till medalj i SM Lag Final och
i SM Lag Junior Final krävs att spelaren spelat minst
en tredjedel av halvlekarna i finalen. I Öppna SM
Lag Veteran krävs att spelaren spelat minst en
tredjedel av det totala antalet segment i slutspelets
knock out-matcher.

Klassindelning
Junior är man t o m det kalenderår man fyller 25 år.

För att delta i SM skall spelaren vara svensk
medborgare, eller utländsk medborgare med
tillstånd att delta i SM. Tillstånd kan endast beviljas
av SBF TK.

Veteran är man fr o m det kalenderår man fyller 60
år.

Spelare får bara starta en (1) gång i kval till varje
tävlingsdisciplin, utom till SM Par Mixed, till vilken
det arrangeras en sista möjlighet under
Bridgefestival 2020, med minst 2 platser i potten.
Flertalet SM-finaler spelas under Bridgefestivalen
vecka 30-31 år 2020.

I finalerna SM Par Dam, Par Mixed, Par Veteran och
Par Open gäller B-nivå (för Open: även i Semifinal).

Systemnivåer

I SM Par Nybörjare gäller C-nivå.
I SM Lag Open, SM Lag Veteran och SM Lag Mixed
gäller B-nivå t o m Semifinalen, i Finalen A-nivå.
I SM Par Junior och SM Lag Junior gäller B-nivå.

ALLMÄNT
Deklarationskort
Dessa tävlingsbestämmelser behandlar sådant som
är specifikt för SM-tävlingarna. Om inget annat
uttryckligen sägs här, gäller Förbundets
regelsamling Generellt regelverk för tävlingar i
Svenska Bridgeförbundet 2019-2020, publicerad
1 juli 2019.

Varje par är skyldigt att medföra två kompletta och
likalydande deklarationskort på svenska. Av
deklarationen skall också klart framgå antalet
prickar för vart och ett av öppningsbuden.

Uteblir från semifinal- eller finalplats
Mästarpoäng
Mästarpoäng utdelas i samtliga tävlingar. Skalor för
respektive tävling framgår av dokumentet Regler
för Svenska Mästarpoäng (den 1 juli 2019).
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Spelare som uteblir från SM-final- eller SMsemifinalplats utan att meddela i förväg, riskerar
disciplinär påföljd.
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Dfb missar rapportera ersättande par
Dfb som missar att rapportera ersättande par till
SM-final är skyldigt att betala bordsavgiften i
finalen.

Informationsflöde
Information om Svenska Mästerskap, t ex
semifinal- och finalplatser, kommer kontinuerligt
att delges via Förbundets hemsida och i vissa fall
även e-post. Information delgiven via e-post anses
vara mottagen när utskicket från Förbundet gjorts.
Det är således väsentligt att lagkaptenen för lag i
lagtävling och båda spelarna i par i partävling, har
aktiv e-postadress, dagligen läser av sin e-post men
också håller sig à jour med information som finns
publicerad på Förbundets hemsida.

Exempel: En klubb arrangerar kval till SM Par Mixed
över två kvällar. Första kvällen deltar 19 par. Andra
kvällen vill ytterligare mixedpar, ett eller flera,
delta. Detta är inte tillåtet oavsett om tävlingen
spelas med silver- eller bronsstatus.
Spelare i ett par får representera olika klubbar och
olika Dfb. Sådant par kan delta i valfritt
hemmadistrikt.
Par som önskar delta i annat Dfb måste först få
godkännande av det Dfb i vilket de önskar kvala.
Fjolårsmästare är direktkvalificerade till
motsvarande SM-final, utom i SM Par Open där de
är direktkvalificerade till Semifinal.

Seniordisciplinerna

SPELARE SOM EJ ÄR MEDLEM
Medlemsavgiften ska vara erlagd senast på
tävlingsdagen i första etappen. I annat fall anses
paret diskvalificerat.

PARTÄVLINGAR
Varje distriktsförbund (Dfb) beslutar om kvalspelet.
I en kvaltävling bestående av flera omgångar skall
resultaten från alla omgångarna räknas. Detta
gäller även vid s k klubbkval. Klubbkval till SM kan
arrangeras så att par deltar i kvaltävlingen utan att
spela om vidare avancemang (vilka sådana par är,
måste anmälas före kvaltävlingen startat). I så fall
gäller att kvaltävlingen har bronsstatus och att
endast de par som spelar om SM räknas in i
distriktets kvot till SM-platser. Dock måste minst 4
par spela om kvalplatser för att heatet ska räknas
som ett kvalheat.
I kvaltävling som spelas över flera omgångar ska
poängen för frirond, då sådan förekommer,
beräknas på det totala antalet ronder, inte separat
i den omgång frironden förekommer. I kvaltävling
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över flera omgångar får inte en uppkommen
frirond fyllas ut med ett par i senare omgång(ar) av
samma kvaltävling. Inte heller får ett eller flera nya
par tillåtas starta i senare omgångar av samma
kvaltävling.
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SPELARE SOM KVALSPELAR FLERA
GÅNGER I SAMMA DISCIPLIN
Par där minst en av spelarna ertappas med att ha
kvalspelat i samma disciplin vid tidigare tillfälle
under innevarande spelsäsong, i samma eller annat
Dfb, och bryter mot vad som föreskrivs i ingressen
Att delta i Svenska Mästerskap, diskvalificeras.
Paret anses, i den/de kvaltävling(ar) felaktigt
deltog, ha spelat utom tävlan varvid paret stryks
från resultatlistan och räknas således inte in i Dfbs
SM-kvot. Deras resultat på spelade givar räknas
dock, men paret som sådant tas bort ur tävlingen.
Mästarpoäng får inte utdelas till par som strukits
från resultatlistan.
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ANMÄLAN OCH
RESULTATRAPPORTERING
Deltagarna – inklusive fjolårsmästarna – anmäler
sig till sitt Dfb, som bestämmer senaste datum för
anmälan.
Varje Dfb lämnar resultatlista (i elektronisk form)
från SM-kval med namn och medlemsnummer för
kvalificerade spelare. Listan ska vara Förbundets
kansli tillhanda senast samma kväll som den sista
kvaldagen för tävlingsdisciplinen. Senast måndagen
den 4 maj 2020 ska dfb meddela Förbundets kansli
ifall man kan besätta alla sina platser i finalen eller
ej. I övrigt se tabellen på sidan 21.

RESULTATREDOVISNING
I resultatlistor för såväl kvaltävlingar som
finaltävlingar, skall poäng redovisas med en
decimal, men dataprogrammet ska räkna med så
många underliggande decimaler som möjligt.
Neubergs formel måste alltid användas i SMtävlingars samtliga etapper.

SÄRSKILJNING
Kvaltävlingar/-etapper
Om två eller flera par slutar på exakt samma
poängtal, och särskiljning behöver vidtas för att
avgöra vilket eller vilka par som är kvalificerade för
nästa etapp, tillämpas det regelverk för särskiljning
som finns beskrivet i Generellt regelverk för
tävlingar i Svenska Bridgeförbundet 2019-2020.
Huvudregeln är att par som slutar på exakt samma
poängtal, delar äran av placeringen, men dfb äger
rätt att tillämpa särskiljningsreglerna också för
fördelning av mästerskapsmedaljer om så
annonserats i förväg.
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SM-final
Par som slutar på exakt samma poängtal, delar
äran av placeringen. I de fall det berör titlar och
mästerskapsmedaljer, kan det således bli fråga om
flera uppsättningar sådana.

Par som tvingas avbryta tävlingsetapp i förtid
Se Generellt regelverk för tävlingar i Svenska
Bridgeförbundet 2019-2020.

RESERVER M M
Ett par är kvalificerat till SM Final (i SM Par Open:
även Semifinal), om spelarna spelat tillsammans
under minst en etapp, och inte samtidigt haft
reserv. Dessutom måste en (1) av parets ordinarie
spelare ha deltagit i samtliga tävlingar som ingår i
etapperna (exempelvis vid flerkvällarskval). I de fall
en till SM Final (i SM Par Open även Semifinal)
kvalificerad spelare spelat med flera partners under
kvaletapperna, måste vederbörande senast vid
sista SM-kvaletappens slut meddela dfb med vilken
av dessa som han/hon avser att SM-finalen (i SM
Par Open: även Semifinal). Om så inte sker, anses
den parkonstellation som spelat den sista SMkvaletappen i disciplinen vara den som kvalificerat
sig för vidare spel.
Även reservspelare lyder under regeln att spelare
endast får starta en (1) gång i kval till varje
tävlingsdisciplin.
I SM Final (för SM Par Open: även Semifinal) får
reserv aldrig sättas in, utom i de fall särskilda skäl,
uppkomna efter finalspelets start, föreligger. Paret
spelar i så fall utom tävlan.
Förhinder att spela final skall omedelbart anmälas
till Dfb. Finalplats går till nästa par på resultatlistan
från samma dfbs SM-kval. Uppgiften skall utan
dröjsmål meddelas Förbundets kansli. Om dfb inte i
tid hinner meddela par på tur, vilket kan vara fallet
med sena återbud under Bridgefestivalen, eller om
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distriktet inte kan fylla vakansen från sitt startfält,
går platsen i första hand vidare till nästa Dfb i den
ordning som gäller för fördelning av finalplatser. I
andra hand minskas antalet finalpar. Dfb ansvarar
för att reservbestämmelserna följs.

Reserv måste uppfylla övriga kriterier i dessa
bestämmelser.

I SM Par Mixed går platsen i andra hand till ”Sista
Dansen”. Platser som inte besatts av respektive Dfb
senast kl 17.00 måndagen den 27 juli 2020 tillfaller
potten i ”Sista Dansen”.

Varje distrikt har en finalplats (i SM-par Open:
Semifinalplats) garanterad i respektive pardisciplin
om antalet deltagare i distriktet minst uppnår den
minimigräns som gäller för disciplinen i fråga – se
SM-tabellen på sidan 21.

SM Par Open Semifinal. Platser som inte besatts av
respektive Dfb senast kl 17.00 tisdagen den 29 juli
2020 ersätts ej; semifinalen spelas då med lika
många färre par som platser som inte besatts.
Sista Dansen
Till SM Par Mixed arrangeras en kvaltävling,
benämnd Sista Dansen, med minst två platser i
potten till SM Par Mixed. Tävlingen spelas under
Bridgefestivalen och det är tillåtet att delta oavsett
om man tidigare kvalspelat på distriktsnivå, och
oavsett om man gör det i samma parkonstellation
eller annan.
Att ställa upp i Sista Dansen trots att man redan
äger en plats i SM Par Mixed via sitt dfb, innebär
att man automatiskt förlorar den platsen.

SEMIFINAL- OCH FINALPLATSER

Finalplatserna i SM Par Dam, SM Par Mixed, SM Par
Veteran fördelas proportionellt: Dfbs jämförelsetal
beräknas som antalet starter i kvalspel
multiplicerat med det antal som ska fördelas
dividerat med det totala antalet starter. Varje Dfb
får en (1) plats för varje heltal. Övriga platser
fördelas efter decimalernas storlek så långt
platserna räcker. Om flera Dfb har samma
decimaler, tilldelas platsen det Dfb som föregående
år var närmast ytterligare en plats.
Till SM Par Open Semifinal, som omfattar maximalt
170 par, görs kvoteringen enligt följande:

Undantag vid dödsfall

1. För dfbs kvaltävlingar gäller att upp till och
med 50 kvalande par räknas varje sådant
kvalande par som ett (1) par; varje par
utöver 50 räknas som ½ par.

Spelare, kvalificerad till SM Final (i SM Par Open:
Semifinal), som avlider får ersättas med reserv.
Reserv måste dock uppfylla övriga kriterier i dessa
bestämmelser.

2. När (1) ovan är genomfört har varje dfb nu
en reviderad summa kvalande par. Denna
utgör underlag för kvoteringen till 157
semifinalplatser.

En fjolårsmästare som avlider, får ersättas med
reserv i SM-finalen (i SM Par Open: Semifinalen)
under förutsättning att den kvarvarande spelaren
inte längre har möjlighet till kvalspel i sitt Dfb. Har
kvalificeringsetappen i berört Dfb inte spelats,
förlorar den kvarvarande spelaren sin SM-finalplats
och måste således kvalspela.

3. Därefter studeras de dfb vars par i förra
årets SM-final placerade sig på någon av de
tolv främsta platserna. För varje sådan
placering genereras en (1) bonusplats till
det dbf de då representerade.
Representerade spelarna i paret olika dbf,
får respektive sådant ½ bonusplats. Totalt
ska 12 platser fördelas.
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4. Den 170:e och sista semifinalplatsen tillfaller
de regerande svenska mästarna, i det fall
de väljer att spela. I det fall de inte spelar
närmast påföljande års semifinal, tillfaller
platsen det dfb vilket de representerade då
de vann. Om de representerade två olika
dfb, får vartdera dfb ½ bonusplats.
I SM Par Open görs två kvoteringar till Semifinalen;
först utses 52 par, sedan ytterligare 118. Endast de
52 första ger underlag för resebidrag. Regerande
Svenska Mästarna från fjolåret ingår bland de 52
som ger underlag för resebidrag.
Avstående från Finalplats

Då par inte meddelat sen ankomst, gäller
därutöver:
SM Par Mixed
Paret ersätts av par på tur från Sista Dansen. Om så
inte är möjligt, spelas finalen med färre antal par
än 52.
SM Par Open Semifinal
Semifinalen spelas med färre antal par än 170.
SM Par Open Final
Paret ersätts av par på tur från SM Par Open
Semifinal. Om så inte är möjligt, spelas finalen med
färre antal par än 52.

Seedning av startfältet i SM Par Open Semifinal

Par som är kvalificerat till SM Final (i SM Par Open:
Semifinal) men som valt att avstå sin plats kan inte
senare återfå densamma.
Par som ej är på plats när SM-final startar
SM Par Dam
Par kvalificerade till SM-finalen och som inte är på
plats när den startar, tillåts starta allra senast i rond
5. Vid senare ankomst mister de sin finalplats och
finalen spelas med färre antal par än 52.

För varje par beräknas:




parets totala mästarpoänginnehav,
medelvärdet av parets handicap samt
medelvärdet av parets rankingpoäng.

Paren rangordnas från bäst till sämst inom
respektive kategori. Summan av kategoriernas
rangordningar utgör en slutlig rangordning för att
sprida paren över de fyra semifinalgrupperna:
Grupp A:
Grupp B:
Grupp C:
Grupp D:

SM Par Veteran
Se SM Par Dam.

01-08-09-16 o s v
02-07-10-15 o s v
03-06-11-14 o s v
04-05-12-13 o s v

Generellt för övriga pardiscpliner
Par som inte är på plats när SM-finalen (i SM Par
Open: även Semifinalen) startar, och som inte
meddelat sen ankomst till tävlingsledningen, mister
sin finalplats (i SM Par Open Semifinal: sin
semifinalplats) fem minuter efter det att tävlingen
startat.
I de fall par har meddelat sen ankomst gäller att de
tillåts starta, dock allra senast i rond 5. Vid senare
ankomst mister de sin finalplats och finalen spelas
med färre antal par.
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Inom varje semifinalgrupp delas sedan paren in i
tre styrkekategorier; 1, 2 och 3. Startlistan för varje
semifinalgrupp görs på sådant sätt att man efter
genomfört semifinalspel ska ha mött ungefär lika
många par av varje kategori 1, 2 respektive 3.
Avgifter
I samtliga SM-finaler, samt i SM Par Open även
semifinal, erläggs bordsavgift – belopp och senaste
datum som denna ska vara erlagd framgår av
fotnoten till tabellen på sidan 21. Full återbetalning
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sker vid återbud endast om besked därom är
Förbundets kansli tillhanda innan sista datum för
betalning. Senare avhopp kräver giltigt skäl, som
ska kunna styrkas, för att återbetalning ska ske.

2) Dfb

erhåller därutöver 500 SEK per finaldeltagande par

Dfb ansvarar för att fördela dessa medel så rättvist som möjligt
efter modell Dfb själv beslutar om.

EM-fonden
Resebidrag
SM Par Dam, SM Par Mixed, SM Par Veteran och
SM Par Open, spelas under Bridgefestivalen. För
sådana finaler (i SM Par Open: Semifinal) ansvarar
Dfb för resebidraget. Dfb får medel från Förbundet
enligt ett fastställt schablonbelopp per Dfb och
resebidragsberättigat par enligt tabellen nedan.
Beloppet är baserat på Örebro som spelplats för
dessa tävlingar och är beräknat på avståndet från
en tänkt bridgegeografisk mittpunkt i Dfb till
Örebro. Beloppet gäller oavsett färdsätt.
I SM Par Nybörjarträffen delas resebidrag ut endast
till distrikten Norrbotten (1000 kr/par), Gotland
(1000 kr/par), Västerbotten (500 kr/par) och
Ångermanland (500 kr/par).

RESEBIDRAGSTABELL 2020
Distriktsförbund
Stockholm
Uppland
Ö Mellansvenska
Jönköping
Sydöstra
1) Gotland
Skåne
Halland
Göteborg
Bohus-Dal
Västergötland
Värmland-Dal
Örebro
Mälardalen
Dalarna
Gävleborg
Medelpad
Jämtl.-Härjedalen
2) Ångermanland
2) Västerbotten
2) Norrbotten
1) Dfb

SEK per par
540
500
300
560
1100
600
1400
1000
780
670
420
300
0
280
500
640
1200
1500
1700
2000
2700

I SM Par Dam, SM Par Veteran, SM Par Mixed och
SM Par Open avsätts 10 kr per par till en EM-fond.
De två bästa i varje disciplins SM-final får ur denna
fond söka bidrag för att delta i närmast följande
Europamästerskap (EM) för par. Om ett par avstår
går erbjudandet vidare i resultatlistan t o m sjätte
plats. Man får spela i valfri disciplin i EM. Paret
behöver inte heller vara intakt från SM. Bidraget är
personligt och betalas ut efter spelat EM.

Överklaganden
DOMSLUT

Tävlingsledarens domslut kan i SM-finalerna i
pardisciplinerna (i SM Par Open: även Semifinalen)
inte överklagas 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.

erhåller därutöver 1 000 SEK per finaldeltagande par
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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 tävlingsledaren
att:
 korrigera felaktigheterna och därefter,
 avlägga ett nytt domslut.

LAGTÄVLINGAR
GENERELLT FÖR LAGTÄVLINGAR SM
Avgifter
I samtliga SM-finaler erläggs bordsavgift – belopp
och senaste datum som denna ska vara erlagd
framgår av fotnoten till tabellen på sidan 22. Full
återbetalning sker vid återbud endast om besked
därom är Förbundets kansli tillhanda innan sista
datum för betalning. Senare avhopp kräver giltigt
skäl, som ska kunna styrkas, för att återbetalning
ska ske.

BEGÄRAN OM GRANSKNING AV DOMSLUT

När tävlingsledaren avger sitt domslut till spelarna
är det hans skyldighet att informera dem om rätten
att domslutet granskat.

Allmänt

Begäran om granskning av tävlingsledarens
domslut måste






göras skriftligt och av denna ska tydligt
framgå på vilket sätt spelarna anser att
tävlingsledaren brustit i sin behandling av
ärendet,
lämnas till tävlingsledaren inom 30 minuter
efter det att ronden under vilken
domslutet avgavs är slut. I det fall
domslutet avgavs efter det att
ronden/omgången avslutats, inom tio
minuter efter det att domslutet meddelats
eller 30 minuter efter det att ronden
avslutats, vilket av dessa båda som är det
senare.
åtföljas av en depositionsavgift på 500 SEK.

Om det bedöms att begäran av granskning skett
utan att spelarna haft någon grund för sin begäran,
kommer depositionsavgiften inte att återbetalas.
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SM Lag Open består av tre faser; Kvalspel (vars
upplägg beslutas av arrangerande Dfb), Semifinal
och Final.
WALK OVER (WO)

Om WO föreligger i en match (kan i SM Lag
Semifinal och Final endast utdömas av SBF TK, i
kval till SM endast av Dfb) gäller följande när
WBF:s 25-0-skala används:


Det lag (A) som lämnar WO får VP 0-25 med
IMP = 0-88.



Det andra laget (B) får VP enligt det bästa av
följande tre alternativ – avrunda alltid
decimaler uppåt till närmaste heltal. IMP =
minimun för aktuellt resultat.
1. Sitt snitt i övriga spelade matcher;
beräknas efter seriens slut.
2. 18 VP och 15-0 IMP.
3. Snittet av vad de lag, som mött A fått i
dessa möten; beräknas efter seriens slut.
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Om WBF:s kontinuerliga 20-0-skala används:
Det lag (A) som lämnar W.O. får VP 0-20 med IMP =
minimum för aktuellt antal brickor.
Det andra laget (B) får VP enligt det bästa av
följande tre alternativ:
1. Sitt snitt i övriga spelade matcher;
beräknas efter seriens slut.
2. 12.00 VP
3. Snittet av vad de lag, som mött A fått i
dessa möten; beräknas efter seriens slut.
Inga mästarpoäng delas ut. WO utdöms bara i
yttersta nödfall. Lagen anmodas att fullfölja
seriespelet.
Lag som lämnar WO:
 i SM Lag Semifinal: i fler än två matcher
 i SM Lag Final: i fler än tre matcher
utesluts och samtliga resultat för lagets spelade
matcher i den aktuella fasen annulleras, som om
laget aldrig kommit till start.
För kvalspelet till SM beslutar Dfb om hur många
WO-matcher som krävs för uteslutning. I de fall Dfb
beslutat att utesluta ett lag, ska samtliga resultat
för detta lags matcher i den aktuella etappen av
kvalspelet annulleras, som om laget aldrig kommit
till start.
Mästarpoäng för redan spelade matcher utdelas
dock enligt gällande MP-tabell(er).

Spelare kan inte delta i fler lag än ett. Spelare anses
vara medlem i laget först när vederbörande spelat
minst en halvlek för laget ifråga.
Fr o m SM Lag Semifinal får lag bestå av maximalt
sex (6) spelare. Lag som under kvalspelet använt
fler än sex spelare, måste före semifinalens start
ange vilka sex av dessa som ska delta i det fortsatta
SM-spelet. Lag som under kvalspelet använt färre
än sex spelare, äger rätt att före semifinalens start
komplettera sitt lag upp till maximalt sex spelare.
Lag som använt sex spelare under kvalspelet får
inte till semifinal och/eller final byta ut någon eller
några av dessa mot nya spelare.
Fjolårsmästarna i SM Lag får spela semifinal utan
föregående kvalspel. I de fall fjolårsmästarna avstår
kvalspel, eller om de kvalspelat men misslyckats att
kvala in till semifinal, äger de fortsatt rätt att
utnyttja sin friplats i semifinal, dock endast om
minst två tredjedelar av laget återstår och dessa
spelar minst en halvlek i semifinalen.
Fjolårsmästare som inte deltagit i kvalspelet anses
ha placerat sig sist bland de lag som kvalat in i
deras distrikt.
BEGRÄNSAD RÄTT ATT FR O M SM-SEMIFINALEN
KOMPLETTERA LAG MED FLER SPELARE UPP TILL
MAXIMALA SEX

Lags besättning får inte på något sätt förändras
fr o m SM-semifinalen, utom i de fall lagmedlem
avlidit, eller då synnerliga skäl föreligger. Sådana
skäl ska först godkännas av TK.
Exempel 1

Lag

Ett lag har under kvalet till SM Lag Semifinal spelat med

Lag får under kvalspelet bestå av maximalt åtta (8)
spelare. Dock får maximalt sex (6) spelare delta i
en och samma match. Spelare i ett lag får
representera olika klubbar och Dfb, och kan delta i
ett Dfb om spelarna från detta inte är färre än de
från något annat Dfb. Andra önskemål skall först
godkännas av arrangerande Dfb.

fyra spelare; A-B-C-D. Om laget önskar utöka med en
(eller två) spelare, måste anmälan av sådana spelare
göras innan SM-semifinalspelet startar; därefter är det
för sent.
Exempel 2
Ett lag önskar ersätta spelare i semifinalen (eller finalen)
som inte kan delta. Bortsett från dödsfall ges normalt
inte sådan dispens, och aldrig ifall laget har fyra eller fler
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spelare som kan spela. För dispens över huvud taget ska
kunna komma ifråga, krävs att laget inte får ihop minst
fyra spelare och att TK anser att de skäl laget åberopar
anses som synnerliga.
UNDANTAG VID DÖDSFALL

Spelare, även sådan kvalificerad till SM Lag
Semifinal eller SM Lag Final, som avlider får
ersättas med reserv. Reserven måste dock uppfylla
övriga kriterier i dessa bestämmelser.

OTILLÅTEN RESERV

Sista tidpunkt för att protestera mot otillåten
reserv är den 16 mars 2020 inför SM Semifinaldeltagande och den 27 april 2020 inför SM Finaldeltagande.
Lag som ertappas med att ha haft spelare som
inte erlagt medlemsavgift bestraffas med 5 VP per
match i sådan där den felande spelat ena eller båda
halvlekarna. Om medlemsavgiften inte kommit
Förbundet tillhanda, på sätt som Förbundet/Dfb
bestämmer, senast 14 dagar från det att förseelsen
först begicks, utesluts laget.
Ett lag som ertappas med att ha haft spelare som
tidigare deltagit i annat lag, i samma eller annat
Dfb, under innevarande säsong utesluts och, om
felet upptäcks innan semifinalplatsfördelningen
fastställts, räknas inte in i Dfbs SM-semifinalkvot.
I det fall ett lag i SM-etapperna (SM Lag Semifinal
och SM Lag Final) ertappas med att ha låtit en
sjunde/åttonde spelare delta, utesluts laget.
I de fall ett lag utesluts, oavsett skäl för sådant
uteslutande, ska dess spelade resultat i den
aktuella etappen annulleras, varvid deras
motståndarlag anses ha vunnit på walk over – se
rubrik Walk Over. Så sker för att säkerställa att
tredje part inte skadas.
Start- och bordsavgifter återbetalas ej p g a att lag
uteslutits.

2019-07-01 | TÄVLINGSKOMMITTÉN | REV 1.0

12 av 22

SKYLDIGHETER, FÖRSENING

Lagen har ett ansvar att inställa sig till spel i tid.
Dispens kan sökas hos Dfb för kvalspelets etapper.
Att utebli, eller komma för sent utan att ha fått
dispens beviljad, likställs med sen ankomst.

Anmälan och resultatrapportering
Deltagarna – inklusive fjolårsmästarna – anmäler
sig till sitt Dfb, som bestämmer senaste datum för
anmälan.
Varje Dfb lämnar resultatlista (i elektronisk form)
från SM-kval, av vilken det för vaje lag ska framgå:
 lagnamn,
 lagkapten med namn och MIDnr,
 lagmedlemmarnas namn och
medlemsnummer.
Observera att eventuella kompletteringar av
lagbesättningen måste vara gjorda innan SMsemifinalspelet startar – se rubrik Begränsad rätt
att fr o m SM-semifinalen komplettera lag med fler
spelare.
Listan ska vara Förbundets kansli tillhanda senast
samma kväll som den sista kvaldagen för
tävlingsdisciplinen. Berört slutdatum anges i SMtabellen på sidan 22.

VP-SKALOR I KVALSPELET

Dfb beslutar själv om vilken VP-skala som gäller
under kvalspelet. (Fr o m SM Lag Semifinal gäller
WBF:s kontinuerliga 20-0.)

MÄSTARPOÄNG

Mästarpoäng utdelas i enlighet med regelverket
Svenska Mästarpoäng 2018/2019. Observera att
för att DM-bonus ska få utdelas, måste DM Lag
final omfatta minst 60 brickor, och för att erhålla
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bonus måste spelaren ha spelat minst 30 % av DMfinalens givar.

Avsteg kan göras efter samråd mellan TK, berörda
lag och Dfb.

LAGENS VAL AV SEMIFINAL

SM Semifinal
SPELUPPLÄGG

Semifinalerna spelas på tio orter med sex lag i varje
heat, där det spelas 24 brickor per match (med
halvtidsbyte efter 12 brickor). WBF:s kontinuerliga
20-0-skala används. Vinnande lag i varje Semifinal
är kvalificerat till Final.
Bortsett från att derbymöten, d v s lag från samma
Dfb, ska ske i någon av de inledande ronderna, är
strävan att spelordningen ska göras på ett sådant
sätt att de två förmodade huvudkandidaterna till
heatsegern möts inbördes i den sista ronden.

De kvalificerade lagens val av semifinal görs så
snart kvartsfinalen är slutspelad eller, i de fall
semifinaltilldelningen då ännu inte är känd, snarast
därefter. Dfb ansvarar för att kansliet senast första
arbetsdagen efter sista speldatum för SM Lag
Kvartsfinal, delges resultatet av valet på sätt, och
med information, som framgår under rubriken
Anmälan och resultatrapportering.

FÖRSENAD RAPPORTERING

FÖRDELNING AV SEMIFINALPLATSER

I de fall Dfb inte inom stipulerad tid delger kansliet
sina lags val av semifinalheat, förbehåller sig TK
rätten att lotta semifinaler för berört Dfbs
kvalificerade lag.

Semifinalplatserna fördelas proportionellt med
samma metod som för pardisciplinerna.

PRESENTATION AV LAG OCH SPELORDNING

På uppdrag av TK utser kansliet arrangörer
(spelorter) efter samråd med kontaktperson för
den tilltänkta arrangören, samt vilka Dfb som ska
vara representerade på respektive spelort. Vid val
av arrangör ska hänsyn tas i första hand till kvalitet
på arrangemanget, därnäst till geografi för
semifinalortens deltagande lag. Det finns ingen
garanti för att semifinalen förläggs till den ort i Dfb
varifrån distriktsmästarna kommer.
Dfb kan ha:

Kansliet presenterar lagnamn jämte Dfb-tillhörighet
och spelordning för semifinalerna först när
samtliga Dfb gjort sina val.

AVSTÅENDE FRÅN SEMIFINALPLATS

Lag som är kvalificerat till SM Semifinal men som
valt att avstå sin plats kan inte senare återfå
densamma.

AVGIFTER



högst två (2) lag på hemmaplan,



högst ett (1) lag på annan ort i en och
samma semifinal om avståndet till näst
närmaste spelort understiger 40 mil.

I Semifinalen erläggs en bordsavgift vars storlek
framgår av fotnoten till SM-tabellen på sidan 22.

I det fall Dfb endast har två semifinalplatser ska,
om inte Dfbs uttryckliga önskan är annorlunda,
dessa inte vara i en och samma semifinal.
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SM Final

ARRANGÖRSKOSTNADER

I Semifinalen står Förbundet för arrangörskostnaderna enligt fastställda normer för brickor,
tävlingsledare, lokalhyra m m. Arrangörerna
erhåller fullständig information i samband med
förfrågan om arrangörskap.

SPELUPPLÄGG

Finalen består av tio lag, vilka möts i en serie om
nio ronder à 24 brickor (med halvtidsbyte efter 12
brickor).
Lagen delas in i fyra grupper:

RESEBIDRAG

Resebidrag utbetalas med ett fastställt
schablonbelopp per Dfb och resebidragsberättigad
spelare oavsett färdsätt. Beloppet beräknas utifrån
avståndet till semifinalorten från en tänkt
bridgegeografisk mittpunkt i det Dfb laget kvalat.
Spelare som är bosatt i annat Dbf än det i vilket
laget kvalat, erhåller schablonbeloppet för det Dfb i
vilket spelaren bor, dock högst det belopp som
utgår för det Dfb i vilket laget kvalat.
Spelare vars semifinalspel sker i det Dfb
vederbörande bor, tilldelas inget resebidrag.
Endast spelare bosatta i Sverige är berättigade till
resebidrag.
SKYLDIGHETER, FÖRSENING

Lagen har ett ansvar att inställa sig till spel i tid.
Dispens kan sökas hos Förbundets TK. Att utebli,
eller komma för sent utan att ha fått dispens
beviljad, likställs med sen ankomst.

Det förmodat bästa laget
Lag förmodade till plac 2-4
Lag förmodade till plac 5-7
Lag förmodade till plac 8-10

Strävan är att spelordningen ska göras på ett
sådant sätt, att den förmodade toppkvartetten
möts inbördes i de tre sista ronderna.
AVSTÅENDE FRÅN FINALPLATS

Lag som är kvalificerat till SM Final men som valt
att avstå sin plats kan inte senare återfå
densamma. Lagen i den semifinal från vilken det
avhoppade laget kom, erbjuds i turordning
finalplatsen. Om inget lag från den aktuella
semifinalen antar erbjudandet, går turen vidare till
bästa tvåan i övriga nio semifinaler, därefter nästbästa tvåan o s v till dess vakansen blivit besatt.
AVGIFTER

I Finalen erläggs en bordsavgift vars storlek framgår
av fotnoten till SM-tabellen på sidan 22.

SYSTEMDEKLARATIONER

Överklaganden

I Finalen ska respektive deltagande pars
systemdeklarationer finnas publicerade på
hemsidan för finalen senast sju dagar före finalen
startar. Deklarationerna sänds in elektroniskt enligt
instruktion i inbjudan till finalspelet.

DOMSLUT

Se Generellt regelverk för tävlingar i Svenska
Bridgeförbundet 2019/2020.
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Grupp A (1 lag):
Grupp B (3 lag):
Grupp C (3 lag):
Grupp D (3 lag):
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RESEBIDRAGSTABELL SM LAG FINAL 2020

RESEBIDRAG

(Baserat på Örebro som finalort)

Resebidrag utbetalas med ett fastställt
schablonbelopp per Dfb och resebidragsberättigad
spelare oavsett färdsätt. Beloppet beräknas utifrån
avståndet till finalorten från en tänkt
bridgegeografisk mittpunkt i det Dfb laget kvalat.
Spelare som är bosatt i annat Dbf än det i vilket
laget kvalat, erhåller schablonbeloppet för det Dfb i
vilket spelaren bor, dock högst det belopp som
utgår för det Dfb i vilket laget kvalat.
Spelare vars finalspel sker i det Dfb vederbörande
bor, tilldelas inget resebidrag.

Distriktsförbund

270

Uppland

250

Ö Mellansvenska

150

Jönköping

280

Sydöstra

550

Gotland

800

Skåne

700

Halland

500

Göteborg

390

Bohus-Dal

335

Västergötland

210

Värmland-Dal

150

Örebro

Endast spelare bosatta i Sverige är berättigade till
resebidrag.

SEK per spelare

Stockholm

0

Mälardalen

140

Dalarna

250

Gävleborg

320

Medelpad

600

Jämtl.-Härjedalen

750

Ångermanland

1150

Västerbotten

1250

Norrbotten

1600

Överklaganden
Tävlingsledarens domslut kan i SM Lag final inte
överklagas till Lagkommissionen. Spelarna kan
istället begära att domslutet granskas av någon
som inte varit inblandad i det ursprungliga
beslutet.
Granskningen ska kontrollera att:
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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
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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 tävlingsledaren
att:
 korrigera felaktigheterna och därefter,
 avlägga ett nytt domslut.

Begäran om granskning av tävlingsledarens
domslut måste



göras skriftligt och av denna ska tydligt
framgå på vilket sätt spelarna anser att
tävlingsledaren brustit i sin behandling av
ärendet,
lämnas till tävlingsledaren inom 30 minuter
efter det att ronden under vilken
domslutet avgavs är slut. I det fall
domslutet avgavs efter det att
ronden/omgången avslutats, inom tio
minuter efter det att domslutet meddelats
eller 30 minuter efter det att ronden
avslutats, vilket av dessa båda som är det
senare.
åtföljas av en depositionsavgift på 500 SEK.
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Lag och anmälan
Lag får bestå av maximalt sex (6) spelare, vilka
samtliga ska vara medlem i klubb ansluten till
Förbundet. Tävlingen spelas under Bridgefestivalen
2019 och anmälan görs till Förbundet på sätt som
anvisas på hemsidan för Bridgefestival 2019. För
att tävlingen ska arrangeras, krävs att minst 12 lag
deltar.

Spelformer

När tävlingsledaren avger sitt domslut till spelarna
är det hans skyldighet att informera dem om rätten
att domslutet granskat.



SM LAG VETERAN

I övrigt se tabellen på sidan 22.

BEGÄRAN OM GRANSKNING AV DOMSLUT



Om det bedöms att begäran av granskning skett
utan att spelarna haft någon grund för sin begäran,
kommer depositionsavgiften inte att återbetalas.
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VID 12-16 LAG

Vid 12-16 lag spelas en serie, alla mot alla, 7-8brickorsmatcher (beroende på antal lag) utan
halvtidsbyte.
VID 17 ELLER FLERA LAG

Vid 17 eller flera lag spelas först kval enligt Gröna
Hissen (GH) om elva 7-brickorsmatcher, varav den
första är lottad.

Slutspel vid 17 eller flera lag

De sexton främst placerade lagen spelar efter
kvalet cupmatcher, där segrarna i GH väljer
motståndare bland lagen placerade 9-16. Därnäst
väljer i turordning lagen placerade 2-8 bland
resterande lag placerade 9-16. Åttondelsfinalen
spelas över 20 brickor med halvtidsbyte.
Segraren i åttondelsfinal 1 (där vinnarna av GH
spelat) väljer motståndare bland vinnarna av
åttondelsfinal 5-8, därnäst väljer segraren i
åttondelsfinal 2 o s v tills alla val är gjorda.
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Kvartsfinalen spelas över 20 brickor med
halvtidsbyte.

1. Obligatorisk föranmälan om att få starta i
rond 6.

Segrarna i kvartsfinal 1 (den där vinnarna av GH
spelat) väljer motståndare bland kvartsfinal 3 och
4. Segrarna i kvartsfinal 2 får den motståndare som
blir över.

2. Carry over exakt 11.00 VP/rond, d v s 55.00
VP.

Semifinalen spelas över 20 brickor med
halvtidsbyte. Finalen och match om tredjepris
spelas över 24 brickor med halvtidsbyte.
Carry over tillämpas inte i någon del av slutspelet.

3. Begränsad rätt att lägga till spelare i laget
senare i tävlingen, d v s kriterierna för
startronden får inte ändras.
4. Senast 30 minuter efter det att CC-/BCsteget laget blivit utslaget i är slut, ska
definitivt besked lämnas till TL om lagets
deltagande i SM Lag Veteran.
VP-skala

Begränsad rätt att komplettera lag sedan
tävlingen har startat

I seriespel eller Gröna Hissen tillämpas WBF:s
kontinuerliga 20-0-skala.

I de fall knock out-slutspel föreligger, gäller att när
tävlingen går in i knock out-fasen ska varje lags
besättning vara känd. Det är således tillåtet att
komplettera laget med fler spelare, upp till
maximala sex, sedan tävlingen startat, men bara
om det görs före det att kvalificeringsfasen är
avslutad. Kvalificeringsfasen anses avslutad när
valproceduren till Round of 16 startar
Se dock rubriken Lag med spelare från Chairman’s
Cup (CC) och/eller Bonus Cupen (BC).
Lag med spelare från Chairman’s Cup (CC)
och/eller Bonus Cupen (BC)

Lag som är kvalificerat för nästa etapp förutsätts
spela den etapp till vilket de är kvalificerade.

AVHOPP EFTER VALPROCEDUREN

Om lag hoppar av efter det att valproceduren till
aktuell etapp är genomförd, vinner
motståndarlaget på walk over och är automatiskt
kvalificerade till nästa etapp.

AVHOPP FÖRE VALPROCEDUREN

SM Lag Veteran och CC-/BC-slutspel tisdag
överlappar. Därför kan lag tillåtas att starta i rond 6
i SM Lag Veteran, givet vissa förutsättningar.
Det intressanta är hur många spelare i laget som
inte deltar i CC-/BC-slutspel när SM Lag Veteran
startar. Vid fyra eller fler spelare, måste laget starta
i rond 1, vid tre eller färre tillåts de att starta i rond
6.
För lag som startar spelet i SM Lag Veteran i rond 6
gäller:
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Avstående av plats i KO-skedet av SM Lag Veteran
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Om ett lag hoppar av före det att valproceduren till
aktuell etapp är genomförd, flyttas samtliga lägre
placerade lag upp ett steg. Det högst seedade laget
är automatiskt kvalificerade till nästa etapp.
Undantag inför semifinalen
Om ett till semifinalen kvalificerat lag hoppar av
före valproceduren, spelas semifinalen som en
trelagsmatch för att utkristallisera två lag som ska
spela final, det tredje laget blir bronsmedaljörer.
Semifinal och final spelas fortfarande över 20
respektive 24 brickor.
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Om trelagsmatchen inte automatiskt
utkristalliserar vilka två lag som ska gå vidare, t ex
för att alla tre lagen vunnit varsin match eller alla
tre lagen spelat oavgjort i sina båda matcher, sker
särskiljning genom att titta på slutplaceringen i
kvalet. Det lag som är sämst placerat i kvalet blir
bronsmedaljörer medan de båda andra lagen
spelar final.

Resebidrag
Inget resebidrag utbetalas.

Vid 17-24 lag spelas först kval enligt Gröna Hissen
(GH) om tio 6-brickorsmatcher, varav den första är
lottad.

Slutspel vid 17-24 lag

De åtta främst placerade lagen spelar efter kvalet
cupmatcher, där segrarna i GH väljer motståndare
bland lagen placerade 5-8. Tvåan och trean väljer i
turordning bland resterande lag placerade 5-8,
varefter fyran får det lag som blir över.
Kvartsfinalen spelas över 20 brickor med
halvtidsbyte.
Segraren i kvartsfinal 1 (där vinnarna av GH spelat)
väljer motståndare bland vinnarna av kvartsfinal 34, varefter segraren i kvartsfinal 2 får den
motståndare som blir över. Semifinalen spelas över
20 brickor med halvtidsbyte.

Överklaganden
DOMSLUT

Se SM Lag Final, sidan 15-16.

Finalen och match om tredjepris spelas över 24
brickor med halvtidsbyte.

SM LAG MIXED

Carry over tillämpas inte i någon del av slutspelet.

Lag och anmälan

VID 25 ELLER FLERA LAG

Lag får bestå av maximalt sex (6) spelare, vilka
samtliga ska vara medlem i klubb ansluten till
Förbundet. Anmälan görs till Förbundet, senast det
datum som framgår av Förbundets hemsida för
tävlingen.

Vid 25 eller flera lag spelas först kval enligt Gröna
Hissen (GH) om sju 6-brickorsmatcher, varav den
första är lottad.

För att tävlingen ska arrangeras, krävs att minst 12
lag deltar.
Spelformer
VID 12-16 LAG

Vid 12-16 lag spelas en serie, alla mot alla, 7-8brickorsmatcher (beroende på antal lag) utan
halvtidsbyte.

De sexton främst placerade lagen spelar efter
kvalet cupmatcher, där segrarna i GH väljer
motståndare bland lagen placerade 9-16. Därnäst
väljer i turordning lagen placerade 2-8 bland
resterande lag placerade 9-16. Åttondelsfinalen
spelas över 20 brickor med halvtidsbyte.
Segraren i åttondelsfinal 1 (där vinnarna av GH
spelat) väljer motståndare bland vinnarna av
åttondelsfinal 5-8, därnäst väljer segraren i
åttondelsfinal 2 o s v tills alla val är gjorda.
Kvartsfinalen spelas över 20 brickor med
halvtidsbyte.

VID 17-24 LAG
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Slutspel vid 25 eller flera lag
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Segrarna i kvartsfinal 1 (den där vinnarna av GH
spelat) väljer motståndare bland kvartsfinal 3 och
4. Segrarna i kvartsfinal 2 får den motståndare som
blir över. Semifinalen spelas över 20 brickor med
halvtidsbyte. Finalen och match om tredjepris
spelas över 24 brickor med halvtidsbyte.
Carry over tillämpas inte i någon del av slutspelet.
VP-skala
I seriespel eller Gröna Hissen tillämpas WBF:s
kontinuerliga 20-0-skala.

Avstående av plats i KO-skedet av SM Lag Veteran
Se SM Lag Veteran.
Resebidrag

Juniordisciplinerna
PARTÄVLINGAR
Anmälan och spelform
SM Par Junior spelas som direktfinal utan
föregående kvalificering. Anmälan ska vara
Förbundet tillhanda senast 2 september 2019.
Spelform: Oändlig Howell, barometer, där alla
möter alla. Brickantal beroende på antal
deltagande par. Vid färre än totalt 12 svenska par
ställs tävlingen in.

Utländskt deltagande

Inget resebidrag utbetalas.

Utländska spelare tillåts att delta i SM Par Junior.
Parkonstellation innehållande minst en utländsk
spelare deltar alltid utom tävlan, kan inte erövra
medaljer eller SM-titalar och är heller inte
berättigade till resebidrag från SBF.

Överklaganden
DOMSLUT

Se SM Lag Final, sidan 15-16.
Resultatredovisning vid utländskt deltagande
I de fall par deltar som innehåller minst en utländsk
spelare, ska varje sådant par i resultatlistan
markeras med en asterisk (*) av vilken det ska
framgå att paret deltar utom tävlan.
Däremot räknas alla brickresultat, också sådana
mot par innehållande utländska spelare, in i varje
pars totala poängsumma.
Mästarpoängtilldelning, undantaget eventuella
bonuspoäng, utdelas utifrån resultatlistan inklusive
eventuella parkombinationer innehållande
utländska spelare.
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LAGTÄVLINGAR

Resebidrag
Resebidrag utbetalas med ett schablonbelopp om 6
SEK per mil och spelare, dock högst havda
reskostnader. Samåkning eftersträvas, men en bil
kan aldrig ersättas med ett högre belopp per mil än
maximal skattefri milersättning, f n 18.50 SEK/mil.
EXEMPEL

Anmälan och spelform
SM Lag Junior spelas som direktfinal utan
föregående kvalificering. Anmälan görs till
Förbundet, senast det datum som framgår av
Förbundets hemsida för tävlingen.
Spelform: Serie där alla möter alla, brickantal
beroende på antal deltagande lag.

Exempel 1:
Fyra spelare har var och en 20 mil till finalorten. De
åker var för sig och varje spelare ersätts med 2 x 20
x 6 = 240 SEK.

Vid färre än totalt 6 svenska lag ställs tävlingen in.

Utländskt deltagande

Exempel 2:
Fyra spelare med 20 mil till finalorten samåker i en
bil. Enligt den schablonmässiga taxan skulle de
erhålla 2 x 20 x 24 = 960 SEK, men maximal
skattefri ersättning sätter taket till 2 x 20 x 18.50 =
740 SEK.

Utländska spelare tillåts att delta i SM Lag Junior.
Lagkonstellation innehållande minst en utländsk
spelare deltar alltid utom tävlan, kan inte erövra
medaljer eller SM-titalar och är heller inte
berättigade till resebidrag från SBF.

Exempel 3:
En spelare med 20 mil till finalorten åker tåg.
Tågbiljetten kostar tur och retur 310 SEK. Spelaren
ersätts med 2 x 20 x 6 = 240 SEK.
Exempel 4:
En spelare med 20 mil till finalorten åker tåg.
Tågbiljetten kostar tur och retur 200 SEK. Spelaren
ersätts med högst havda reskostnader, alltså 200
SEK.
Endast spelare bosatta i Sverige är berättigade till
resebidrag.
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Resultatredovisning vid utländskt deltagande
I de fall lag deltar som innehåller en eller flera
utländska spelare, ska varje sådant lag i
resultatlistan markeras med en asterisk (*) av
vilken det ska framgå att laget deltar utom tävlan.
Däremot räknas alla matchresultat, också sådana
mot lag innehållande utländska spelare, in i varje
lags VP-total.
Mästarpoängtilldelning, undantaget eventuella
bonuspoäng, utdelas utifrån resultatlistan inklusive
eventuella lagkombinationer innehållande
utländska spelare.
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Datum, avgifter m m för Pardisciplinerna
Samtliga parfinaler spelas som barometer eller semibarometer. Bridgefestivalen arrangeras 24 juli-2 augusti
2020. Eventuellt höjda startavgifter anges i rödmarkerad fet stil, liksom förändringar jämfört med första
publicering.
Tävling
(par)
Veteran

Startavgift

Dfb kval
senaste datum

Final

Deltagare mm 1)

100 kr/spelare

26 apr 3)

2020
24-25 juli4)

Deltagarna skall vara födda 1960 eller tidigare
Kval och final som för SM Par Dam nedan.

Dam

100 kr/spelare

26 apr 3)

2020
26-27 jul4)

Nybörjare

---

Mixed

100 kr/spelare

26 apr 3)

Open

100 kr/spelare

26 apr 3)

Junior
Direktfinal

300 kr/spelare

Kval: minst 8 par1). För DM-bonus krävs att minst
42 brickor2) spelas, i övrigt finns inga krav på antal
brickor i tävlingen. Mästarpoäng enligt MPbestämmelserna.
Final: spelas med 52 par och 102 brickor
De 24 främsta paren i Nybörjarträffen spelar final,
46 brickor
Kval: minst 8 par1). För DM-bonus krävs att minst
42 brickor2) spelas, i övrigt finns inga krav på antal
brickor i tävlingen. Mästarpoäng enligt MPbestämmelserna.
Sista Dansen (SD): 32 brickor, 200 kr/spelare i
startavgift *
Final: spelas med 52 par och 102 brickor
Kval: minst 8 par1). För DM-bonus krävs att minst
42 brickor2) spelas, i övrigt finns inga krav på antal
brickor i tävlingen. Mästarpoäng enligt MPbestämmelserna.
Semifinal: spelas med högst 170 par i fyra seedade
grupper. Semifinalen omfattar 60 brickor.
Final: spelas med 52 par och 102 brickor
Deltagarna skall vara födda 1994 eller senare
Inget kvalspel, anmälan direkt till kansliet eller via
hemsidan

2020
27-284)
20204)
SD: 28 jul,
kl 09.00
Final:
29-30 jul

20204)
Semifinal:
31 jul
Final:
1-2 aug

2019
7-8 sep

I SM-partävlingarna vid Bridgefestivalen tas en bordsavgift om 300 kr/spelare, utom för SM Par Nybörjare där avgiften är 200 kr/spelare.
I SM Par Open tas en bordsavgift om 200 kr/spelare i Semifinalen och 250 kr/spelare i Finalen.
Bordsavgifterna ska vara erlagda senast 30 juni 2020 enligt vad som framgår av utskick till finalisterna (för SM Par Open: semifinalisterna). Par som
inte erlagt bordsavgiften, förlorar automatiskt sin plats i den aktuella finalen (för SM Par Open: Semifinalen).
Bordsavgiften i SM Par Open Final ska vara erlagd senast lördagen den 1 augusti 2020, kl 08.45.
* ) Kan endera erläggas kontant, då avgiften är 200 kr/spelare eller genom förköp i informationsdisken på plats i Bridgefestivalen.
1. Minimiantalet anger vad som krävs för en garantiplats i en parfinal. Färre deltagare ger en plats endast om fördelningstalet så medger.
2. Tävlingen ska omfatta minst 42 brickor.
3. Tillika sista anmälningsdag till Förbundet. Förbundet rekommenderar spelhelger för SM-semifinalerna för att så långt möjligt undvika kollisioner
mellan distriktsförbundens och Förbundets tävlingskalendrar. Aktuella datum finns i tävlingsprogrammet för 2019/2020.
4. Spelas under Bridgefestivalen 2020 i Örebro.
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Datum, avgifter m m för Lagdisciplinerna
Eventuellt höjda startavgifter anges i rödmarkerad fet stil.
Tävling
(lag)
Open

Startavgift

Veteran
Direktfinal
Mixed
Direktfinal

Kvalet: 1200 kr/lag
Slutspelet: 400 kr/lag

Junior
Direktfinal

–

500 kr/lag

Dfb kval
senaste datum
8 mars
Anmälan om
antal lag senast
14 feb 2)
–

Vid 12-16 lag: 1600 kr/lag –
Vid 17+ lag:
Kvalet: 1200 kr/lag
Slutspelet: 400 kr/lag

–

Final

Deltagare mm 1)

Semifinal:
18-19 apr 3)
Final:
21-24 maj
30 jul-1 aug 4)

Dfb arrangerar kval med minst 5 lag 1)
10 Semifinaler à 6 lag

Spelas i juli
under Falkenbergsveckan
2019
Spelas under
Rikslägret,
våren 2020

Minst 12 lag måste delta för att tävlingen ska
arrangeras

Vinnarna av Semifinalerna till SM Final i Örebro
Deltagarna skall vara födda 1959 eller tidigare

Deltagarna skall vara födda 1995 eller senare
Anmälan direkt till kansliet eller via hemsidan

I SM Lag Open tas en bordsavgift om 250 kr/spelare i Semifinal och 350 kr/spelare i Final.
1. Minimiantalet anger vad som krävs för en garantiplats i en lagsemifinal. Färre deltagare ger en plats endast om fördelningstalet så medger.
2. Dfb betalar för det antal lag dfb anmält. Rättelse kan ske fram till och med sista anmälningsdatum (15 feb). Om, efter sista anmälningsdatum,
färre antal lag visar sig ha deltagit får berört dfb ändå betala startavgift för det anmälda antalet lag, däremot räknas detta dfbs kvot till SM-semifinal
om. Ifall omkvoteringen medför att detta dfb förlorar en eller flera semifinalplatser, fördelas de förlorade platserna bland övriga distrikt. Dock ska
övriga dfb aldrig kunna mista en redan tilldelad semifinalplats.
3. Tillika sista anmälningsdag till Förbundet. Förbundet rekommenderar spelhelger för SM-semifinalerna för att så långt möjligt undvika kollisioner
mellan distriktsförbundens och Förbundets tävlingskalendrar. Aktuella datum finns i tävlingsprogrammet för 2019/2020.
4. SM Lag Veteran spelas under Bridgefestivalen 2019 i Örebro.
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