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Allmänt 
 
Dessa tävlingsbestämmelser behandlar sådant som är 
specifikt för Uppsala Bridgefest 2014. De omfattar inte 
finalspelet i Svenska Cupen som regleras av egna 
bestämmelser. 
Om inget annat uttryckligen sägs här, gäller Förbundets 
regelsamling Generellt regelverk för tävlingar i Svenska 
Bridgeförbundet 2014-2015, publicerad 1 juli 2014. 
 

Arrangörens force majeure  
 
Skulle sådan händelse inträffa som arrangören ej råder 
över, tar arrangören sig rätten att ej återbetala 
startavgifter eller andra liknande avgifter. Krav på 
ekonomisk kompensation kan ej ställas gentemot 
arrangören för ej genomförda eller ej fullföljda 
arrangemang på grund av sådan händelse. Ekonomiska 
krav kan ej heller ställas gentemot arrangören för 
felaktighet/misstag orsakat av funktionär 
 

Att delta i Uppsala Bridgefest 
 
Parallellt med slutspelet för Svenska cupen anordnar 
Uppsalabridgen fyra tävlingar: tre partävlingar (två brons 
och en silver)och en lagtävling (guld).  
 
För att få delta i tävlingarna krävs av spelaren att 
vederbörande 
 

 erlagt medlemsavgift för 2014‐2015 i klubb 
ansluten till Svenska Bridgeförbundet eller 
 

 är medlem i annat nationellt bridgeförbund. 
 

Spelform, speltid 
 
Bronstävling torsdag 12 november kl. 18:30- 
24 brickor, barometer, 12 ronder, 2 brickor per rond. 
15 minuter per rond inklusive byte. 
 
Bronstävling fredag 13 november kl. 10 
24 brickor barometer, 12 ronder, 2 brickor per rond. 
17 minuter per rond inklusive byte. 
 
Silvertävling fredag 13 november kl. 16 
42 brickor barometer, 21 ronder, 2 brickor per rond. 
15 minuter per rond inklusive byte. 
 
 
 

Uppsala lagguld 
lördag 14 november kl. 10:15– 19:35 och  
söndag 15 november kl. 10:00-14:10 
Lagbarometer, 15 ronder, 6 brickor per rond, Gröna 
Hissen med två lottade ronder och en ronds fördröjning. 
45 minuter per rond.  5 minuter för jämförelse och byte. 
 

Pauser 
 
En kaffepaus finns inlagd i varje tävling. 
I lagguld finns det dessutom en lunchpaus (saxad lunch, 
halva tävlingen lunchar halva spelar). 
 

Resultatrapportering 
 
Samtliga tävlingar spelas med förduplicerade givar. Inga 
protokoll behöver lämnas in. 
Resultatrapportering (omgångsresultat) sker dels på 
projektorduken och dels på papper vid borden. 
 

Anmälan 
 
Ingen anmälan krävs till brons- och silvertävlingar.  
 
Anmälan till Uppsala lagguld senast 31 oktober via Spader 
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/c
ompetition.php?id.196682 
Max 34 lag. 14 platser är reserverade för utslagna lag i 
Svenska Cupen. 20 platser finns till förfogande, därefter 
hamnar man på reservlista. 
 

Startavgifter 
 
Bronstävlingar: 60 kronor per spelare1  
Silvertävlingen: 150 kronor per spelare2  
Uppsalalagguld: 1 600 kronor per lag3 
 
1 Juniorer betalar 20 kronor 
2 Juniorer betalar 50 kronor 
3 Lag med juniorer får 200 kr rabatt per junior.  
 

Priser 
 
I brons och silvertävlingar går 50 procent av 
startavgifterna till priser, varav 30 procent av prissumman 
till vinnaren. Priserna delas ut till bästa femtedel förutom 
i bronstävlingen på fredag, då pris 1-3 delas enligt 
resultatlistan utan handikapp och övriga priser enligt 
resultatlistan med handikapp och inget par kan få två 
priser.  
 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.196682
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.196682
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Uppsala laguld 
(Priserna är beräknade på 32 startande lag) 
1:a pris 16 000 kronor 
2:a pris 8 000 kronor 
3:e pris 6 000 kronor 
4:e pris 4 800 kronor 
5.e pris 3 200 konor 
6:e pris 1 600 kronor 
Dessutom ett antal speciella priser. 
 

Systemregler 
 
Bronstävlingar: C‐system  
Silvertävlingen: B‐system 
Uppsala lagguld: A‐system men dessa måste skickas in till 
linnea.edlund@gmail.com senast den 5 november. 
 

Alert och Stopp  
Alert och Stopp är obligatoriskt vid samtliga tävlingar 
under Uppsala bridgefest. 
 

Användande av Bridgemate 
 
Vid samtliga tävlingar används Bridgemate för 
resultatinmatning. Spelarna är skyldiga att använda 
Bridgemate. Försummelse innebär vid första förseelsen 
en varning, därnäst motsvarande 10 % på toppen av en 
bricka för varje upprepad förseelse (i lagtävlingen 0,5 VP). 
Det är Öst‐Västs skyldighet att noga kontrollera att Nord 
matat in rätt resultat i Bridgemate. Felinmatning i 
Bridgemate bestraffas enligt samma skala. Gäller både 
Nord-Syd och Öst-Väst. 
 

Överklaganden och protesttid 
 
Partävlingar 
Överklagande av tävlingsledarens domslut måste: 
 

 göras skriftligt på därför avsett formulär som 
tillhandahålls av tävlingsledaren, 
 

 lämnas till tävlingsledaren inom 30 minuter efter 
det att ronden under vilken domslutet avgavs är 
slut. Undantaget för domslut avgivet under 
tävlingens två sista ronderna, där överklagandet 
ska vara tävlingsledaren tillhanda senast fem 
minuter efter det domslutet meddelats. 

 
Överklagande av resultat (brick‐eller totalresultat) måste 
göras inom 30 minuter efter det att respektive rond är 
slut, för sista två ronder inom 10 minuter efter det att 

slutresultatet offentliggjorts.  
Överklagandet ska göras till tävlingsledaren. 
 
Uppsala lagguld 
Överklagande av tävlingsledarens domslut måste: 
 

 göras skriftligt på därför avsett formulär som 
tillhandahålls av tävlingsledaren,  
 

 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 matchen avslutats, vilket av 
dessa båda som är det senare. För sista 
omgången inom 10 minuter efter det att 
slutresultatet offentliggjorts. 

 
Överklagande av resultat (brick-, match- eller 
totalresultat) måste göras inom 30 minuter efter det att 
respektive omgång är slut, för sista omgången inom 10 
minuter efter det att slutresultatet offentliggjorts. 
Överklagandet ska göras till tävlingsledaren. 
 
De olika omgångarna består av följande ronder: 
 

 Omgång 1: Ronderna 1‐5 

 Omgång 2: Ronderna 6‐10 

 Omgång 3: Ronderna 11‐14 

 Omgång 4: Rond 15. 

 

 

 

 

Organisation och tävlingsledning 
 
Organisationskommittén  
Ping Huang 
Rolf Westman 
Linnea Edlund 
Ryszard Sliwinski 
 
Huvudansvarig för Uppsala lagguld 
Linnea Edlund 
 
Tävlingsledare 
Ryszard Sliwinski 
Ping Huang  
Iwe Nilsson 
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