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1. Definitioner 
 
1.1. SPELARE 

Med spelare avses person medlem i någon klubb 
ansluten till Svenska Bridgeförbundet (SBF), eller 
annat nationellt bridgeförbund, och som erlagt 
medlemsavgift för verksamhetsåret 2020/2021 
innan vederbörande startar i tävlingen.  

Det är varje spelares eget ansvar att försäkra sig 
om att medlemsavgift är erlagd i tid. 

 

1.1.1. Ordinarie spelare 

Spelare får inte delta i fler lag än ett. Spelare anses 
vara ordinarie så snart vederbörande spelat 12 eller 
fler brickor för laget ifråga. 

 

1.1.2. Reserv 

Med reserv avses spelare som vid starten av Ost-
Cupen inte är ordinarie spelare i något lag eller inte 
har spelat minst 12 brickor för något annat i 
tävlingen ingående lag. 

Reserv betraktas som ordinarie spelare så snart 
denne spelat 12 eller fler brickor för ett och samma 
lag. 

 

1.1.2.1. OTILLÅTEN RESERV 

Reserv som inte uppfyller villkoren i 1.1.2, räknas 
som otillåten, varvid laget reserven deltagit i 
bestraffas med 5 VP avdrag på det uppnådda 
matchresultatet i den/de match(er) denne deltagit, 
dock lägst ned till noll.  

Det icke-felande laget behåller sitt matchresultat, 
dock lägst 12 VP. 

 

1.2. LAG 

Lag består av 4-8 spelare, varav högst en (1) får 
tillhöra klubb utanför Östra Mellansvenska 
Bridgeförbundet (ÖMBF). I övrigt får lag bestå av 
spelare från olika klubbar. 

 

1.2.1. Byte av lagtillhörighet 

Det står varje spelare fritt att byta lagtillhörighet så 
länge vederbörande inte har deltagit i någon match 
i Ost-Cupen (men tävlingsledningen måste givetvis 
informeras om bytet). 

Spelare som deltagit som reserv under 12 eller fler 
brickor kan därefter inte byta lag, utan är att 
betrakta som ordinarie spelare i det lag denne 
spelat.  

 

2. Anmälan 
 

Anmälan till Ost-Cupen görs via e-post till: 

Carl Ragnarsson, cmdrcalle@gmail.com  
senast den 24 februari 2021.  

Av anmälan ska framgå: 

 lagets namn, 

 lagkaptenens MIDnr, BBO-nick, telefon-
nummer och e-postadress, 

 samtliga lagmedlemmars MIDnr och  
BBO-nick. 

Förteckning över samtliga lags medlemmar, med 
deras MIDnr, BBO-nick och officiellt handikapp 
samt telefonnummer och e-postadress till 
lagkaptenen, kommer att publiceras på hemsidan 
för Ost-Cupen: 
https://www.svenskbridge.se/filbyter-bridge/ost-
cupen-2021  
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3. Avgifter 
 

3.1. GENERELLT 

Av startavgiften i 3.2 och 3.3 för lag tillhörig klubb 
med fasta klubbkostnader, återbetalar arrangören 
75 % av denna till sådan klubb. Lag räknas därvidlag 
tillhöra den klubb som lagkaptenen representerar. 

 

3.2. KVALIFICERINGSFASEN 

Startavgiften för kvalificeringsfasen (åtta stycken 
12-brickorsmatcher) är 400 kr/lag.  

Denna inbetalas till Filbyter Bridge, antingen via:  

 bankgiro: 5325 – 3720 eller  

 swish: 123-671 40 18.  

Uppge lagnamnet som referens. 

 

3.3. KNOCK OUT-FASEN (K.O.) 

Startavgiften för knock out-fasens matcher (24-
brickors) är 100 kr/lag och sådan K.O.-match.  

Startavgiften för K.O.-ronderna faktureras 
lagkaptenen efter tävlingens slut och ska inbetalas 
till Filbyter Bridge, antingen via: 

 bankgiro: 5325 – 3720 eller 

 swish: 123-671 40 18. 

Uppge lagnamnet som referens. 

4. Tävlingsupplägg 
 

4.1. KVALIFICERINGSFASEN 

Kvalificeringsfasen består av åtta ronder à 12 
brickor. Rondens brickor spelas utan halvtidsbyte. 

Spelordningen för Ost-Cupens första rond seedas, i 
enlighet med vad som framgår av punkt 5.2.1, så 
att laget med lägst snitthandikapp möter laget med 
näst-lägst snitthandikapp, tredje-lägst möter 
fjärde-lägst o s v. Vid udda lagantal för laget med 
lägst snitthandikapp frirond i rond 1 

Matchordningen för rond 2 lottas fritt. 

Matchordningen för ronderna 3 – 8 spelas på 
Gröna Hissen-format, där den för rond 3 baseras på 
ställningen* efter rond 1, för rond 4 på ställningen 
efter rond 2 o s v. I varje sådan rond möter ettan 
tvåan, trean möter fyran o s v, med förbehållet att 
man inte kan möta samma lag mer än en gång 
under kvalificeringsfasen. 

Lag som har frirond erhåller för denna 12 VP. 

*) Med ställning avses resultat inklusive handikapp. 

4.2. K.O.-FASEN (VID 16-22 LAG) 

Efter de inledande åtta kvalificeringsronderna går 
de 16 främst placerade lagen vidare till 
Huvudcupen.  

Resterande lag är ute ur tävlingen. 

4.2.1. Huvudcupen – åttondelsfinal (16 lag) 

De 16 främsta lagen i kvalificeringsfasen spelar 
åttondelsfinal, 24 brickor fördelade på två halvlekar 
om vardera 12 brickor med byte i halvtid. 

Lagen med från kvalet placeringssiffra 1 – 8 väljer i 
tur och ordning motståndare bland lagen med 
placeringssiffra 9 – 16. Lägst placeringssiffra är 
hemmalag. 

Förlorarna av åttondelsfinalerna går till 
Tröstcupens kvartsfinal A. 
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4.2.2. Huvudcupen – kvartsfinal (8 lag) 

De åtta vinnarna i 4.2.1 spelar kvartsfinal, 24 
brickor fördelade på två halvlekar om vardera 12 
brickor med byte i halvtid. 

Vinnarna av åttondelsfinal 1 – 4 betraktas som 
hemmalag och väljer motståndare bland vinnarna 
av åttondelsfinal 5 – 8. 

Förlorarna av kvartsfinalerna går till Tröstcupens 
kvartsfinal B. 
 
4.2.3. Tröstcupen – kvartsfinal A (8 lag) 

De åtta förlorarna av Huvudcupens åttondelsfinaler 
spelar Tröstcupens kvartsfinal A, 24 brickor 
fördelade på två halvlekar om vardera 12 brickor 
med byte i halvtid. 

Förlorarna av Huvudcupens åttondelsfinaler 
sorteras från 1 till 8 utifrån resultatet i 
kvalificeringsfasen. Det främst placerade laget 
väljer sedan motståndare bland lagen placerade 5 – 
8, därnäst väljer tvåan bland resterande lag 
placerade 5 – 8 o s v tills alla matcher är bestämda. 

Vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal A går till 
Tröstcupens kvartsfinal B.  

Förlorarna är ute ur tävlingen. 
 
4.2.4. Tröstcupen – kvartsfinal B (8 lag) 

De fyra vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal A samt 
de fyra förlorarna av Huvudcupens kvartsfinaler, 
spelar Tröstcupens kvartsfinal B, 24 brickor 
fördelade på två halvlekar om vardera 12 brickor 
med byte i halvtid. 

Förlorarna av Huvudcupens kvartsfinaler sorteras  
1 – 4 utifrån resultatet i kvalificeringsfasen. Det 
främst placerade laget väljer motståndare bland de 
fyra vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal A. Därnäst 
väljer tvåan bland återstående vinnarlag o s v tills 
alla matcher är bestämda. 

Vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal B går till 
Tröstcupens semifinal A. 

Förlorarna är ute ur tävlingen. 

4.2.5. Huvudcupen – semifinal (4 lag) 

De fyra vinnarna av 4.2.2 spelar semifinal, 48 
brickor fördelade på fyra segment om vardera 12 
brickor.  

Vinnarna av kvartsfinal 1 och2 betraktas som 
hemmalag och väljer motståndare bland vinnarna 
av kvartsfinal 3 och 4.  

Hemmalaget ansvarar för att starta segment 1 och 
4, medan bortalaget ansvarar för att starta 
segment 2 och 3. I semifinal är det tillåtet att möta 
samma par under obegränsat antal segment. 

Förlorarna av semifinalerna går till Tröstcupens 
semifinal B. 

 

4.2.6. Tröstcupen – semifinal A (4 lag) 

De fyra vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal B spelar 
Tröstcupens semifinal A, 24 brickor fördelade på 
två halvlekar om vardera 12 brickor med byte i 
halvtid. 

Vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal B sorteras 
utifrån resultat i kvalificeringsfasen. Det främst 
placerade laget väljer motståndare bland lagen 
placerade 3 – 4, varefter tvåan får möta det lag 
som återstår. 

Vinnarna av Tröstcupens semifinal A går till 
Tröstcupens semifinal B. 

Förlorarna är ute ur tävlingen. 

 

4.2.7. Tröstcupen – semifinal B (4 lag) 

De två vinnarna av Tröstcupens semifinal A samt de 
två förlorarna av Huvudcupens semifinal, spelar 
Tröstcupens semifinal B, 24 brickor fördelade på 
två halvlekar om vardera 12 brickor med byte i 
halvtid. 

Förlorarna i Huvudcupens semifinal 1 och 2 
sorteras utifrån resultatet i kvalificeringsfasen. Det 
främst placerade laget väljer motståndare bland de 
båda vinnarna av Tröstcupens semifinal A.  
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De båda återstående lagen bildar därefter den 
andra semifinalen. 

Vinnarna av Tröstcupens semifinal B går till 
Tröstcupens final (tillika match om tredjepris). 

 

4.2.8. Huvudcupen – final (2 lag) 

De båda vinnarna av 4.2.5 spelar final, 48 brickor 
fördelade på fyra segment om vardera 12 brickor.  

Vinnarna av semifinal 1 betraktas som hemmalag, 
vinnarna av semifinal 2 som bortalag.  

Hemmalaget ansvarar för att starta segment 1 och 
4, medan bortalaget ansvarar för att starta 
segment 2 och 3. I finalen är det tillåtet att möta 
samma par under obegränsat antal segment. 

 

4.2.9. Tröstcupen – final (2 lag) 

Tröstcupens final är tillika match om tredjepris och 
spelas över 24 brickor fördelade på två halvlekar 
om vardera 12 brickor med byte i halvtid. 

Vinnarna av Tröstcupens semifinal B 1 betraktas 
som hemmalag, vinnarna av semifinal B 2 som 
bortalag. 

 

4.3. K.O.-FASEN (VID 23-30 LAG) 

Efter de inledande åtta kvalificeringsronderna går 

 de 16 främst placerade lagen vidare till 
Huvudcupen, 

 lagen placerade 17-24 till Tröstcupen. 

Resterande lag är ute ur tävlingen. 

 

4.3.1. Huvudcupen – åttondelsfinal (16 lag) 

De 16 främsta lagen i kvalificeringsfasen spelar 
åttondelsfinal, 24 brickor fördelade på två halvlekar 
om vardera 12 brickor med byte i halvtid. 

Lagen med från kvalet placeringssiffra 1 – 8 väljer i 
tur och ordning motståndare bland lagen med 
placeringssiffra 9 – 16. Lägst placeringssiffra är 
hemmalag. 

Förlorarna av åttondelsfinalerna går till 
Tröstcupens kvartsfinal A. 

 

4.3.2. Tröstcupen – åttondelsfinal (16 lag) 

De åtta lagen placerade 17 – 24 i kvalificeringsfasen 
samt de åtta förlorarna av Huvudcupens 
åttondelsfinaler, spelar Tröstcupens åttondelsfinal, 
24 brickor fördelade på två halvlekar om vardera 
12 brickor med byte i halvtid. 

Förlorarna av Huvudcupens åttondelsfinaler 
sorteras utifrån resultat i kvalificeringsfasen och 
väljer i turordning, med början på det bäst 
placerade laget, motståndare bland de åtta lagen 
placerade 17 – 24 från kvalificeringsfasen. 

Vid exakt 23 startande lag går det främsta laget 
bland förlorarna i Huvudcupens åttondelsfinaler 
automatiskt till Tröstcupens kvartsfinal A. 
Resterande sju lag från åttondelsfinalerna, med 
början på det näst bästa från kvalificeringsfasen, 
väljer i turordning motståndare bland lagen 
placerade 17 – 23 från kvalificeringsfasen. 

Vinnarna av Tröstcupens åttondelsfinaler går till 
Tröstcupens kvartsfinal A. 

Förlorarna är ute ur tävlingen. 

 

4.3.3. Huvudcupen – kvartsfinal (8 lag) 

De åtta vinnarna i 4.3.1 spelar kvartsfinal, 24 
brickor fördelade på två halvlekar om vardera 12 
brickor med byte i halvtid. 

Vinnarna av åttondelsfinal 1 – 4 betraktas som 
hemmalag och väljer motståndare bland vinnarna 
av åttondelsfinal 5 – 8. 

Förlorarna av kvartsfinalerna går till Tröstcupens 
kvartsfinal B. 
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4.3.4. Tröstcupen – kvartsfinal A (8 lag) 

De åtta vinnarna av Tröstcupens åttondelsfinaler 
spelar Tröstcupens kvartsfinal A, 24 brickor 
fördelade på två halvlekar om vardera 12 brickor 
med byte i halvtid. 

Lagen sorteras från 1 till 8 utifrån resultatet i 
kvalificeringsfasen. Det främst placerade laget 
väljer sedan motståndare bland lagen placerade  
5 – 8, därnäst väljer tvåan bland resterande lag 
placerade 5 – 8 o s v tills alla matcher är bestämda. 

Vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal A går till 
Tröstcupens kvartsfinal B.  

Förlorarna är ute ur tävlingen. 

 

4.3.5. Tröstcupen – kvartsfinal B (8 lag) 

De fyra vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal A samt 
de fyra förlorarna av Huvudcupens kvartsfinaler, 
spelar Tröstcupens kvartsfinal B, 24 brickor 
fördelade på två halvlekar om vardera 12 brickor 
med byte i halvtid. 

Förlorarna av Huvudcupens kvartsfinaler sorteras  
1 – 4 utifrån resultatet i kvalificeringsfasen. Det 
främst placerade laget väljer motståndare bland de 
fyra vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal A. Därnäst 
väljer tvåan bland återstående vinnarlag o s v tills 
alla matcher är bestämda. 

Vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal B går till 
Tröstcupens semifinal A. 

Förlorarna är ute ur tävlingen. 

 

4.3.6. Huvudcupen – semifinal (4 lag) 

De fyra vinnarna av 4.3.3 spelar semifinal, 48 
brickor fördelade på fyra segment om vardera 12 
brickor.  

Vinnarna av kvartsfinal 1 och2 betraktas som 
hemmalag och väljer motståndare bland vinnarna 
av kvartsfinal 3 och 4.  

Hemmalaget ansvarar för att starta segment 1 och 
4, medan bortalaget ansvarar för att starta 
segment 2 och 3. I semifinal är det tillåtet att möta 
samma par under obegränsat antal segment. 

Förlorarna av semifinalerna går till Tröstcupens 
semifinal B. 

 

4.3.7. Tröstcupen – semifinal A (4 lag) 

De fyra vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal B spelar 
Tröstcupens semifinal A, 24 brickor fördelade på 
två halvlekar om vardera 12 brickor med byte i 
halvtid. 

Vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal B sorteras 
utifrån resultat i kvalificeringsfasen. Det främst 
placerade laget väljer motståndare bland lagen 
placerade 3 – 4, varefter tvåan får möta det lag 
som återstår. 

Vinnarna av Tröstcupens semifinal A går till 
Tröstcupens semifinal B. 

Förlorarna är ute ur tävlingen. 

 

4.3.8. Tröstcupen – semifinal B (4 lag) 

De två vinnarna av Tröstcupens semifinal A samt de 
två förlorarna av Huvudcupens semifinal, spelar 
Tröstcupens semifinal B, 24 brickor fördelade på 
två halvlekar om vardera 12 brickor med byte i 
halvtid. 

Förlorarna i Huvudcupens semifinal 1 och 2 
sorteras utifrån resultatet i kvalificeringsfasen. Det 
främst placerade laget väljer motståndare bland de 
båda vinnarna av Tröstcupens semifinal A. De båda 
återstående lagen bildar därefter den andra 
semifinalen. 

Vinnarna av Tröstcupens semifinal B går till 
Tröstcupens final (tillika match om tredjepris). 
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4.3.9. Huvudcupen – final (2 lag) 

De båda vinnarna av 4.2.5 spelar final, 48 brickor 
fördelade på fyra segment om vardera 12 brickor.  

Vinnarna av semifinal 1 betraktas som hemmalag, 
vinnarna av semifinal 2 som bortalag.  

Hemmalaget ansvarar för att starta segment 1 och 
4, medan bortalaget ansvarar för att starta 
segment 2 och 3. I finalen är det tillåtet att möta 
samma par under obegränsat antal segment. 

 

4.3.10. Tröstcupen – final (2 lag) 

Tröstcupens final är tillika match om tredjepris och 
spelas över 24 brickor fördelade på två halvlekar 
om vardera 12 brickor med byte i halvtid. 

Vinnarna av Tröstcupens semifinal B 1 betraktas 
som hemmalag, vinnarna av semifinal B 2 som 
bortalag. 

 

4.4. K.O.-FASEN (VID 31+ LAG) 

Efter de inledande åtta kvalificeringsronderna går 

 de 16 främst placerade lagen vidare till 
Huvudcupen, 

 lagen placerade 17-32 till Tröstcupen. 

Resterande lag är ute ur tävlingen. 

 

4.4.1. Huvudcupen – åttondelsfinal (16 lag) 

De 16 främsta lagen i kvalificeringsfasen spelar 
åttondelsfinal, 24 brickor fördelade på två halvlekar 
om vardera 12 brickor med byte i halvtid. 

Lagen med från kvalet placeringssiffra 1 – 8 väljer i 
tur och ordning motståndare bland lagen med 
placeringssiffra 9 – 16. Lägst placeringssiffra är 
hemmalag. 

Förlorarna av åttondelsfinalerna går till 
Tröstcupens åttondelsfinal B. 

 

4.4.2. Tröstcupen – åttondelsfinal A (16 lag) 

De åtta lagen placerade 17 – 32 i kvalificeringsfasen 
samt de åtta förlorarna av Huvudcupens 
åttondelsfinaler, spelar Tröstcupens åttondelsfinal, 
24 brickor fördelade på två halvlekar om vardera 
12 brickor med byte i halvtid. 

Vid exakt 31 startande lag är laget placerat 17 
automatiskt vidare till Tröstcupens åttondelsfinal B. 
Resterande femton lag, med början på det näst 
bästa från kvalificeringsfasen, väljer i turordning 
motståndare bland lagen placerade 25 – 31 från 
kvalificeringsfasen. 

Vinnarna av Tröstcupens åttondelsfinal A går till 
Tröstcupens åttondelsfinal B. 

Förlorarna är ute ur tävlingen. 

 

4.4.3. Tröstcupen – åttondelsfinal B (16 lag) 

De åtta vinnarna av Tröstcupens åttondelsfinal B 
samt de åtta förlorarna av Huvudcupens 
åttondelsfinaler, spelar Tröstcupens åttondelsfinal 
B, 24 brickor fördelade på två halvlekar om vardera 
12 brickor med byte i halvtid. 

Förlorarna i Huvudcupens åttondelsfinaler sorteras 
1 – 8 utifrån resultatet i kvalificeringsfasen. Det 
främst placerade laget väljer motståndare bland de 
åtta vinnarna av Tröstcupens åttondelsfinal A. 
Därnäst väljer tvåan bland återstående vinnarlag  
o s v tills alla matcher är bestämda. 

Vinnarna av Tröstcupens åttondelsfinal B går till 
Tröstcupens kvartsfinal A. 

Förlorarna är ute ur tävlingen. 
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4.4.4. Huvudcupen – kvartsfinal (8 lag) 

De åtta vinnarna av Huvudcupens åttondelsfinaler 
spelar kvartsfinal, 24 brickor fördelade på två 
halvlekar om vardera 12 brickor med byte i halvtid. 

Vinnarna av åttondelsfinal 1 – 4 betraktas som 
hemmalag och väljer motståndare bland vinnarna 
av åttondelsfinal 5 – 8. 

Förlorarna av kvartsfinalerna går till Tröstcupens 
kvartsfinal B. 
 
4.4.5. Tröstcupen – kvartsfinal A (8 lag) 

De åtta vinnarna av Tröstcupens åttondelsfinal B 
spelar Tröstcupens kvartsfinal A, 24 brickor 
fördelade på två halvlekar om vardera 12 brickor 
med byte i halvtid. 

Lagen sorteras från 1 till 8 utifrån resultatet i 
kvalificeringsfasen. Det främst placerade laget 
väljer sedan motståndare bland lagen placerade  
5 – 8, därnäst väljer tvåan bland resterande lag 
placerade 5 – 8 o s v tills alla matcher är bestämda. 

Vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal A går till 
Tröstcupens kvartsfinal B.  

Förlorarna är ute ur tävlingen. 
 
4.4.6. Tröstcupen – kvartsfinal B (8 lag) 

De fyra vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal A samt 
de fyra förlorarna av Huvudcupens kvartsfinaler, 
spelar Tröstcupens kvartsfinal B, 24 brickor 
fördelade på två halvlekar om vardera 12 brickor 
med byte i halvtid. 

Förlorarna av Huvudcupens kvartsfinaler sorteras  
1 – 4 utifrån resultatet i kvalificeringsfasen. Det 
främst placerade laget väljer motståndare bland de 
fyra vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal A. Därnäst 
väljer tvåan bland återstående vinnarlag o s v tills 
alla matcher är bestämda. 

Vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal B går till 
Tröstcupens semifinal A. 

Förlorarna är ute ur tävlingen. 

 

4.4.7. Huvudcupen – semifinal (4 lag) 

De fyra vinnarna av Huvudcupens kvartsfinaler 
spelar semifinal, 48 brickor fördelade på fyra 
segment om vardera 12 brickor.  

Vinnarna av kvartsfinal 1 och2 betraktas som 
hemmalag och väljer motståndare bland vinnarna 
av kvartsfinal 3 och 4.  

Hemmalaget ansvarar för att starta segment 1 och 
4, medan bortalaget ansvarar för att starta 
segment 2 och 3. I semifinal är det tillåtet att möta 
samma par under obegränsat antal segment. 

Förlorarna av semifinalerna går till Tröstcupens 
semifinal B. 
 
4.4.8. Tröstcupen – semifinal A (4 lag) 

De fyra vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal B spelar 
Tröstcupens semifinal A, 24 brickor fördelade på 
två halvlekar om vardera 12 brickor med byte i 
halvtid. 

Vinnarna av Tröstcupens kvartsfinal B sorteras 
utifrån resultat i kvalificeringsfasen. Det främst 
placerade laget väljer motståndare bland lagen 
placerade 3 – 4, varefter tvåan får möta det lag 
som återstår. 

Vinnarna av Tröstcupens semifinal A går till 
Tröstcupens semifinal B. 

Förlorarna är ute ur tävlingen. 
 
4.4.9. Tröstcupen – semifinal B (4 lag) 

De två vinnarna av Tröstcupens semifinal A samt de 
två förlorarna av Huvudcupens semifinal, spelar 
Tröstcupens semifinal B, 24 brickor fördelade på 
två halvlekar om vardera 12 brickor med byte i 
halvtid. 

Förlorarna i Huvudcupens semifinal 1 och 2 
sorteras utifrån resultatet i kvalificeringsfasen. Det 
främst placerade laget väljer motståndare bland de 
båda vinnarna av Tröstcupens semifinal A. De båda 
återstående lagen bildar därefter den andra 
semifinalen. 
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Vinnarna av Tröstcupens semifinal B går till 
Tröstcupens final (tillika match om tredjepris). 
 
4.4.10. Huvudcupen – final (2 lag) 

De båda vinnarna av 4.2.5 spelar final, 48 brickor 
fördelade på fyra segment om vardera 12 brickor.  

Vinnarna av semifinal 1 betraktas som hemmalag, 
vinnarna av semifinal 2 som bortalag.  

Hemmalaget ansvarar för att starta segment 1 och 
4, medan bortalaget ansvarar för att starta 
segment 2 och 3. I finalen är det tillåtet att möta 
samma par under obegränsat antal segment. 
 
4.4.11. Tröstcupen – final (2 lag) 

Tröstcupens final är tillika match om tredjepris och 
spelas över 24 brickor fördelade på två halvlekar 
om vardera 12 brickor med byte i halvtid. 

Vinnarna av Tröstcupens semifinal B 1 betraktas 
som hemmalag, vinnarna av semifinal B 2 som 
bortalag.  

 

5. Handikapp 
 
5.1. GENERELLT 

Handikappet tjänar syftet att försöka utjämna 
spelstyrkeskillnader mellan lagen som deltar i 
tävlingen och på så sätt ska kunna mötas under 
tävlingsinriktade spelformer. 

Handikappsystemet i Ost-Cupen baseras på 
spelarnas nationella spelhandikapp (inte livehandi-
kapp) i SBF:s uppdatering i början av februari 2021, 
oavsett när spelaren fysiskt deltar i tävlingen. 
Spelarens handikapp är således statiskt tävlingen 
igenom. 

 

5.2. LAGETS SNITTHANDIKAPP 

Lagets snitthandikapp beräknas utifrån 
medelvärdet av de fyra spelare som deltar i aktuellt 
segment/halvlek. 
 
5.2.1. Inför seedning till kvalificeringsfasen 

För att bestämma matchordningen i kvalificerings-
fasens första rond, beräknas varje lags snitt-
handikapp som medelvärdet av de fyra spelare i 
laget som har lägst handikapp, oavsett om de 
kommer att delta i den aktuella matchen eller ej. 
 
5.2.2. Handikapp i enskild match 

Ett lags snitt handikapp anges med två decimaler 
enligt vad som beskrivs under 5.2. De båda lagens 
snitthandikapp jämförs, varefter snitthandikappet 
för det sämre laget dras från det för det bättre 
laget. 

Den därvid uppkomna differensen divideras med 
10, varvid den kvot som erhålls multipliceras med 
antalet brickor matchen omfattar.  

Det – sedan multiplikationen utförts – uppkomna 
talet, utgör det antal imp som det sämre laget får i 
förgåva i matchen: 

 i kvalificeringsfasen: avrundat till närmaste 
heltal imp (där ≥ 0,5 imp avrundas uppåt),  

 i K.O.-matcher: avrundat till en decimal. 

Om spelarbyte sker mellan två halvlekar/segment i 
en och samma match, beräknas handikappet per 
halvlek/segment, för det antal brickor som 
omfattas av aktuell laguppställning. 

För exempel, se punkterna 5.2.2.1. och 5.2.2.2. 
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5.2.2.1. EXEMPEL 1 – MATCH I KVALET 

Lag A har snitthandikapp 12,42 och Lag B 38,71. 
Handikappdifferensen är 38,71-12,42 = 26,29. 

Denna differens divideras med 10, vilket ger kvoten 
2,63. Så många imp per bricka har Lag B i förgåva i 
match mot Lag A. 

Om matchen spelas över 12 brickor, startar således 
lag B med 31,56 (som avrundas till 32) imps 
försprång. 

 

5.2.2.2. EXEMPEL 2 – K.O.-MATCH 

I första halvlek (12 br) ställer Lag A upp med en 
besättning som har snitthandikapp 15,83. Lag B har 
snitthandikapp 32,07. 

I andra halvlek (12 br) har Lag A bytt ut två spelare, 
varför lagets snitthandikapp nu är 19,25. Lag B är 
oförändrat. 

Första halvlek 

32,07-15,83 = 16,24 som dividerat med 10 ger 1,62. 
Lag B ska således ha 1,62 x 12 = 19,44 imp i förgåva 
i första halvlek. 

Andra halvlek 

32,07-19,25 = 12,82 som dividerat med 10 ger 1,28. 
Lag B ska således ha 1,28 x 12 = 15,38 imp i förgåva 
i andra halvlek. 

Totalt i matchen: 19,44+15,38 = 34,82 imp, som 
avrundas till 34,8 imp (inte 35 imp). 

 

6. Matcher 
 

6.1. ÄNDRA LAGUPPSTÄLLNING I 
HALVTID 

Lag har rätt att andra laguppställning mellan 
halvlekar/segment och handikappet för laget 
justeras i så fall utifrån sådana byten, se 5.2.2. 

 

6.2. SPELDAGAR 

Lagen uppmanas att spela sina matcher på de 
fastställda centralkvällarna (måndagar). 
Undantagsvis kan match spelas vid annan tidpunkt, 
men sådan ska då infalla före ordinarie centralkväll 
för den aktuella omgången. Detta för att alla 
moment inför ny omgång ska hinna göras klart i tid. 

 

6.3. ANSVAR FÖR MATCH 

 

6.3.1. Generellt 

Respektive lagkapten ansvarar för att senast två 
dagar före matchdatum skicka sin laguppställning, 
inklusive BBO-nicks till motståndarlaget, åtföljt av 
laguppställningens deklarationskort, och med 
kopia till tävlingsledningen: cmdrcalle@gmail.com 
så att korrekt handikapp kan tas fram och delges de 
båda lagen innan matchen startas. 

För den händelse laguppställning måste förändras 
därefter, är det lagkaptenens ansvar att omgående 
informera motståndarlaget och tävlingsledningen 
via cmdrcalle@gmail.com.  

Om ingetdera laget i matchen hör av sig till 
motståndarlaget, förutsätts matchen spelas på 
ordinarie centralkväll, vid tidpunkt som framgår av 
punkt 18 Speldatum. 
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6.3.2. Kvalificeringsfasen 

Den kommande centralkvällens båda matcher finns 
publicerade på: 
http://www.svenskbridge.se/filbyter-
bridge/lag/tvl/11701  

senast tisdagen före aktuell centralkväll. 

 

6.3.3. K.O.-fasen 

Den närmast förestående fasens matchordning 
publiceras så snart alla val till den gjorda. 
Lagkaptener som ska välja motståndare ombeds 
därför göra sina val tämligen omgående efter det 
att underlag finns tillgängligt. 

Den närmast förestående fasens matchordning 
finns publicerad på: 
http://www.svenskbridge.se/filbyter-
bridge/lag/tvl/s%C3%A4song/4437  

senast torsdagen före aktuell centralkväll. 

 

6.4. LÄGGA UPP MATCH PÅ BBO 

Hemmalaget ansvarar för att lägga upp matchen 
och bjuda in samtliga spelare (BBO-nicks) i 
matchens aktuella halvlek. 

Observera att match som spelas över flera 
halvlekar/segment måste läggas upp en halvlek/ett 
segment åt gången, med laguppställningar och 
antal brickor för det den aktuella 
halvleken/segmentet. 

 

6.4.1. Inställningar BBO 

I förberedelserna inför varje halvlek/segment, finns 
ett antal inställningar där val först måste göras.  

 

6.4.1.1. FUNKTIONEN ÅNGRA 

Innebär att det är tillåtet för spelare att be om att 
få återta sitt senast avgivna bud eller spelade kort. 

Funktionen Ångra ska inte vara aktiverad.  

6.4.1.2. FUNKTIONEN BAKSPELARE 

Funktionen Bakspelare, d v s åskådare, ska inte 
vara aktiverad.  
 
6.4.1.3. FUNKTIONEN BAROMETER 

Funktionen Barometer, d v s att kunna se 
ställningen i halvleken/segmentet fortlöpande, ska 
inte vara aktiverad.  

 

6.5. VP-SKALOR 

 

6.5.1. Kvalificeringsfasen 

Den kontinuerliga 20-0-skalan för respektive 
brickantal tillämpas i samtliga kvalificeringsfasens 
ronder. En match anses ur mästarpoänghänseende 
vara oavgjord ifall matchresultatet ligger inom 
intervallet 7.00 – 13.00 VP.  
VP > 13.00 = vinst, VP < 7.00 = förlust.  

Mästarpoäng utdelas utifrån matchresultat utan 
handikapp. 
 
6.5.2. K.O.-fasen 

I K.O.-matcher är minsta imp-differens avgörande 
för vidare avancemang. 

VP-resultat i K.O.-matcher tas fram endast för 
utdelning av mästarpoäng och samma regler gäller 
som för 6.5.1. 
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7. Särskiljning 
 
7.1. KVALIFICERINGSFASEN 

I de fall särskiljning måste vidtas för att av någon 
anledning skilja två eller flera lag åt, vilka slutat på 
exakt samma VP, tillämpas s k Swiss Points. 

Ett lags Swiss Points beräknas som summan VP för 
samtliga de lag man mött. Lag som slutat på 
samma VP särskiljs på så sätt att laget med högst 
Swiss Points placeras före lag med lägre dito. 

Om två eller flera lag har samma Swiss Points sker 
särskiljning genom att beräkna kvoten av vunna 
och förlorade IMP för respektive lag. Lag med 
högre imp-kvot placeras då före lag med lägre imp-
kvot. 

 

7.2. K.O.-FASEN 

Minsta fraktion i imp-differens är avgörande för 
matchens utgång. I det fall match slutar exakt lika i 
imp, gäller följande i prioriteringsordning: 

1) förlängning över fyra brickor, 

2) förlängning över ytterligare fyra brickor, 

3) lottning (utom i final och i match om 
tredjepris, då placeringen anses delad). 

 

8. Walk over 
 
8.1. KVALIFICERINGSFASEN 

Lag som inte kan ställa upp till spel inom 
föreskriven tid för aktuell omgång, bedöms ha 
förlorat matchen på walk over. 

Sådant lag erhåller 0 VP i den aktuella matchen, 
medan deras motståndarlag erhåller det bästa av: 

1) 12 VP, 

2) sitt eget VP-genomsnitt i alla övriga 
matcher (beräknas efter kvalificerings-
fasens slut), 

3) det VP-genomsnitt som alla andra lag fått 
i möte med laget som lämnat walk over 
(beräknas efter kvalificerings-fasens slut). 

 

8.2. AVSTÅENDE AV PLATS I K.O.-FAS 

Lag som är kvalificerat för nästa fas förutsätts spela 
denna. I annat fall gäller 8.2.1 respektive 8.2.2, 
beroende på när i tid avhoppet sker. 
 
8.2.1. Avhopp före valproceduren 

Om ett lag hoppar av före det att valproceduren till 
aktuell fas är genomförd, flyttas samtliga lägre 
placerade lag upp ett steg. Det bäst placerade laget 
är automatiskt kvalificerat till nästa fas. 
 
8.2.2. Avhopp efter valproceduren 

Om lag hoppar av efter det att valproceduren till 
aktuell etapp är genomförd, vinner motståndar-
laget på walk over och är automatiskt kvalificerat 
till nästa fas.  

 

9. Rondtider 
 
Rondtiden för 12 brickor är 90 min.  
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10. Placering av spelare 
 
10.1. KVALIFICERINGSFASEN 

Hemmalagets kapten ansvarar för att lägga upp 
matchen på BBO och placerar ut motståndarlagets 
och sitt eget lags parkombinationer utifrån eget 
gottfinnande. 

Om hemmalaget av tekniska skäl överlåter åt 
bortalaget att lägga upp matchen på BBO, ska: 

 bortalagets kapten informera hemmalagets 
kapten om vilken parkombination som sitter 
Nord-Syd respektive Öst-Väst; varefter 

 hemmalagets kapten informerar bortalagets 
kapten om dito för sitt lag. 

 

10.2. K.O.-FAS ÖVER 24 BRICKOR 

Bortalagets kapten informerar i enlighet med 6.3.1 
hemmalagets kapten sina parkombinationer i 
matchen. 

Hemmalaget har rätt att till första halvleken 
placera ut sina parkombinationer utifrån 
bortalagets. 

I andra halvlek möts de båda parkombinationer 
som inte möttes i första halvlek. 

 
10.3. K.O.-FAS ÖVER 48 BRICKOR 

Hemmalaget ansvarar för att starta segment 1 och 
4, medan bortalaget ansvarar för att starta 
segment 2 och 3. I sådan fas är det tillåtet att möta 
samma par under obegränsat antal segment.  

 

11. System 
 
System med högst sju prickar är tillåtna.  

 

12. Alert  
 
12.1. PRE-ALERT OCH 

DEKLARATIONSPLIKT 

Pre-Alert är obligatoriskt i såväl kvalificerings- som 
knock out-fasen av Ost-Cupen.  

Pre-Alert innebär att man, varje gång man möter 
nya motståndare, i korthet via chattfunktionen till 
hela bordet upplyser motståndarna om vilket 
grundsystem man spelar och huvudsakliga 
avvikelser – se exempel nedan. 

Utöver den obligatoriska Pre-Alert ska varje par i 
god tid före berörd match skicka sina 
parkombinationers deklarationskort till 
motståndarlagets kapten. 

 

12.1.1. Exempel på Pre-Alerts 

 Hej! Vi spelar stark klöver, 1♦ kan vara ned 
till singel, 5-korts hö, 14–16-sang, Multi 2♦ 
och 2 i hö med 2-färgshänder.  
Vi spelar ut 1-3-5 och markerar S-M-L. 

 Hej! Vi spelar 5542 med transfersvar på 1♣,  
1♦ är alltid en obalanserad hand, 1 NT  
15–17, 2♣ starkt, 2♦ Multi och 2 i hö 10-13. 
XY-sang. 1-3-5 mot sang men 11-regeln mot 
färg. Schneider-Malmö.  

 

12.2. ALERTERING OCH FÖRKLARING 
AV BUD 

SBF:s alerteringsregler gäller, men eftersom man 
endast alerterar sina egna bud (något partnern inte 
kan se) och därmed otillåten information till 
partnern inte förekommer, uppmuntras spelare till 
att alertera även annat som upplevs som hjälpsamt 
att upplysa motståndarna om, t ex artificiella bud 
över 3NT och (re-)dubblingar med särskild 
betydelse. 
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12.3. STOPP 

STOPP tillämpas i en något annorlunda utformning 
än vid live-spel.  

En obligatorisk tankepaus på ca 8-10 sekunder är 
påbjuden 

 efter motpartens hoppande bud, 

 i konkurrensbudgivning, också utan hopp, på 
tretricksnivån och däröver. 

 

13.   Etik, integritet och 
kommunikation 

 

Trivselreglerna i Generellt regelverk för tävlingar i 
Svenska Bridgeförbundet och vad som förskrivs i 
Lag 74 gäller även vid online-tävlingar och kan 
medföra disciplinära bestraffningar i enlighet med 
Lag 91. 

Allvarligare brott mot vad som nämns under denna 
rubrik kommer att leda till anmälan till 
Disciplinnämnden. 

 

13.1. ALLMÄNT 

Spel online förutsätter hög grad av ärlighet och 
integritet i enlighet med Lag 73 i Lagar för 
tävlingsbridge 2017. Spelare som anmäler sig till 
deltagande i tävling på BBO förbinder sig därför 
med automatik att tillämpa ett etiskt korrekt 
uppförande och hög integritet. 

Spelare 

 inom ett par/lag får under tävlingen inte 
vara i kontakt med varandra på något sätt 
(varken fysiskt, via telefon, elektroniskt 
etc), 

 förutsätts att under tävlingen inte ta del av 
systemdokumentation eller liknande 

hjälpmedel över det egna systemet eller 
metoderna, 

 som kopplas bort från BBO medan spelet 
vid det aktuella bordet pågår, får kontaktas 
av partnern eller av lagets kapten via 
telefon, men endast för att reda ut skälet 
till bortkopplingen och möjlighet/hjälp till 
lösning och eventuellt behov av ersättare. 

 

13.2. TEMPOVARIATIONER 

Betydande tempovariationer samt kommentarer 
(via chatt till hela bordet) utgör otillåten 
information, vilket den felande sidan noga måste 
undvika att dra fördel av. Lag 16B och Lag 73C 
gäller. 

Det kan finnas skäl till varför pauser uppstår vid 
online-spel, t ex dålig internetuppkoppling, men 
tävlingsledaren äger ändå rätt att fastställa att en 
betydande tempovariation är otillåten information 
och handla därefter.  

 

14.  Resultatrapportering 
 

Lag som spelar sina matcher på de fastställda 
centralkvällarna (måndagar), behöver inte skicka in 
någon matchrapport till tävlingsledningen. 
Resultaten hämtas hem från BBO:s Hand Records. 

Lag som spelar på annan dag måste däremot, 
omgående efter matchens slut, skicka 
matchrapport med imp-siffror, utan handikapp 
inkluderat, för vartdera laget till 
cmdrcalle@gmail.com.   

För den händelse endera laguppställningen avviker 
från den som skickats till ovanstående adress inför 
matchen, ska förändringen framgå av match-
rapporten. 



TÄVLINGSBESTÄMMELSER OST-CUPEN 2021 

2021-02-01 | FILBYTER BRIDGE-LJUNGSBRO BK-NORRKÖPINGSBRIDGEN 17 av 18  

15. Mästarpoäng 
 
Ost-Cupen spelas om svenska mästarpoäng i silver 
(sp). Enligt SBF:s bestämmelser måste mästarpoäng 
utdelas utifrån resultat utan handikapp.  

Oavgjorda matcher (VP inom intervallet 7.00 – 
13.00) ger hälften av vad som anges i tabellerna på 
nästa sida. 
 
15.1. KVALIFICERINGSFASEN 

I kvalificeringsfasen ger seger 3 sp/spelare och 
vunnen match. 
 
15.2. HUVUDCUPENS K.O.-FAS 

I Huvudcupens K.O.-fas utdelas per spelare och 
vunnen match: 

 Åttondelsfinal (24 br):  6 sp 
 Kvartsfinal (24 br):   6 sp 
 Semifinal del 1 (24 br): 6 sp 
 Semifinal del 2 (24 br):  6 sp 
 Final del 1 (24 br):   6 sp 
 Final del 2 (24 br):   6 sp 

 

15.3. TRÖSTCUPENS K.O.-FAS 

I Tröstcupens K.O.-fas utdelas per spelare och 
vunnen match: 

 Åttondelsfinal A (24 br): 5 sp 
 Åttondelsfinal B (24 br): 5 sp 
 Kvartsfinal A (24 br):  5 sp 
 Kvartsfinal B (24 br):  5 sp 
 Semifinal A (24 br):  5 sp 
 Semifinal B (24 br):   5 sp 
 Final (24 br):     5 sp 

 

16. Priser 
De åtta främst placerade lagen erhåller priser i 
form av frispel. Vinnarna erhåller därutöver ett 
överraskningspris. 

17. Ledning och 
organisation 

 
17.1. ANSVARIG ARRANGÖR 

Filbyter Bridge i samarbete med Ljungsbro BK och 
Norrköpingsbridgen. 
 
 
17.2. TÄVLINGSKOMMITTÉ 

Tävlingskommittén för Ost-Cupen består av: 

 Carl Ragnarsson (ordf), Filbyter Bridge 
cmdrcalle@gmail.com  
070-678 28 90 

 Martin Löfgren, Filbyter Bridge 
martin.lofgren@yahoo.se  
070-630 61 02 

 Marie Åfors, Norrköpingsbridgen 
marie.afors@gmail.com  
070-453 51 30 

 Rolf Öhman, Ljungsbro BK 
rolf1@ohman.ws  
070-574 61 38 

 
17.3. DOMSLUT 

Alla ronder förutom Huvudcupens final spelas utan 
tävlingsledare på plats i matchen. 

Lag som önskar domslut på en bricka ska informera 
sina motståndare om att så kommer att ske efter 
matchens slut. I de fall båda lagen är överens om 
att domslut har begärts, ska begäran om domslut 
skickas till marie.afors@gmail.com senast kl 09.00 
dagen efter centralkvällen då matchen ifråga 
spelades.  

I övriga fall ska domslut begäras senast 30 min 
efter avslutad match via e-post till 
marie.afors@gmail.com för att över huvud taget 
behandlas. 
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18. Speldatum 
 
18.1. VID 16 – 22 LAG 

 
Datum Kvalificering 
2021-03-01 Rond 1, kl 18.30 Rond 2, kl 20.15 

2021-03-08 Rond 3, kl 18.30 Rond 4, kl 20.15 

2021-03-15 Rond 5, kl 18.30 Rond 6, kl 20.15 

2021-03-22 Rond 7, kl 18.30 Rond 8, kl 20.15 

 Huvudcupen Tröstcupen 
2021-03-29 Åttondelsfinal – 
2021-04-12 Kvartsfinal Kvartsfinal A 
2021-04-19 Semifinal del 1 Kvartsfinal B 
2021-04-26 Semifinal del 2 Semifinal A 
2021-05-03 Final del 1 Semifinal B 
2021-05-10 Final del 2 Match ¾-pris 
 
 
18.2. VID 23 – 30 LAG 

 
Datum Kvalificering 
2021-03-01 Rond 1, kl 18.30 Rond 2, kl 20.15 

2021-03-08 Rond 3, kl 18.30 Rond 4, kl 20.15 

2021-03-15 Rond 5, kl 18.30 Rond 6, kl 20.15 

2021-03-22 Rond 7, kl 18.30 Rond 8, kl 20.15 

 Huvudcupen Tröstcupen 
2021-03-29 Åttondelsfinal – 
2021-04-12 – Åttondelsfinal 
2021-04-19 Kvartsfinal Kvartsfinal A 
2021-04-26 Semifinal del 1 Kvartsfinal B 
2021-05-03 Semifinal del 2 Semifinal A 
2021-05-10 Final del 1 Semifinal B 
2021-05-17 Final del 2 Match ¾-pris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

18.3. VID 31 ELLER FLER LAG 

 
Datum Kvalificering 
2021-03-01 Rond 1, kl 18.30 Rond 2, kl 20.15 

2021-03-08 Rond 3, kl 18.30 Rond 4, kl 20.15 

2021-03-15 Rond 5, kl 18.30 Rond 6, kl 20.15 

2021-03-22 Rond 7, kl 18.30 Rond 8, kl 20.15 

 Huvudcupen Tröstcupen 
2021-03-29 Åttondelsfinal Åttondel A 
2021-04-12 – Åttondel B 
2021-04-19 Kvartsfinal Kvartsfinal A 
2021-04-26 Semifinal del 1 Kvartsfinal B 
2021-05-03 Semifinal del 2 Semifinal A 
2021-05-10 Final del 1 Semifinal B 
2021-05-17 Final del 2 Match ¾-pris 
 


