
 

Sommarrally – BBO 
 

2021-års Sommarrally, tisdagar 18:30.  
Enligt tradition, men Covid-19 anpassat, kommer Nora Bridge att spela ett digitalt 
Sommarrally i år. Det börjar tisdag den 4 maj och avslutas tisdag den 27 juli (veckan innan 
Bridgefestivalen). Deltävlingarna är vanliga partävlingar. Rallytävlingen är en individuell 
tävling där det procentuella resultat summeras för de 10 bästa tävlingarna under perioden.  
 
De enskilda deltävlingarna redovisas till förbundet som Hcp-tävlingar. Vid varje deltävling får 
vinnande Hcp-par får en gratistävling så även paret närmast medel. Rallyresultaten hämtas 
från Scratchlistan.  
 

2021-års Modifierade statuter 
Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Svenska Bridgeförbundet. 
Tävlingen spelas alla tisdagar i maj, juni och juli. 
Tävlingen är en Barometertävling där de 10 bästa resultaten räknas. För att ett resultat ska 
få räknas får det vara max fem (5) resultat med samma partner. Om två spelare har mer än 
fem resultat med varandra är det de fem bästa som räknas.  
Det är procentresultatet för alla 10 godkända tävlingar som adderas för varje enskild spelare.  
Den aktuella sammanlagda ställningen presenteras på hemsidan. 
Deltagare som önskar delta ska vara anmälda före 18:20. 
Prispengar delas ut enligt nedanstående schema;  
 
Under förutsättning att vi har i snitt 26 par som deltar är priset enligt nedan. 
 

Totalvinnare 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a   

Rallymästare 2 000 1 500 1 000 500                                                                                                                500 x 1  5 500 kr 

 
Mellan 18 och 25 par utdelas pris enligt nedan: 
 

Totalvinnare 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a   

Rallymästare 1 500 1 000 500 500 500 x 1 4 000 kr 

 
 
Om snitt, deltagande par ligger på 17 par och under utdelas pris enligt nedan: 
 

Totalvinnare 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a   

Rallymästare 1 000 500 500 500 500 x 1 3 000 kr 

 
Bästa kvinnliga Rallymästare utses och hedras med 500 kr i de fall hon inte är på prisplats. 
 
Prispengar delas ut via Swish eller genom insättning på bankkonto. 
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