Var med du också!

LIVEBRIDGE
LIVE
BRIDGE CUP

www.svenskbridge.se/livebridgecup

SBF välkomnar alla medlemmar och anslutna klubbar att vara med i LiveBridge
Cup (LBC). LBC är en tävling där alla klubbar som anmäler sig kan välja ut tio
tävlingar under perioden 1 oktober - 30 april, utan någon extra kostnad vare sig
för spelare eller arrangerande klubb. De 52 främsta enligt den nationella sammanställningen går till final under Bridgefestival 2022 med fina priser att vinna!

För Dig som spelare:

• Du kan spela alla LBC-tävlingar på alla klubbar.
Dina resultat kommer noteras %-mässigt. Alla
tävlingar räknas med hcp-beräkning.
• Spelar du fler än åtta tävlingar under perioden
1 oktober - 30 april, räknas automatiskt endast
de åtta bästa resultaten.
• De 52 främsta spelarna i slutresultatlistan, när den
nationella listan sammanställs, går till final och får
välja valfri partner. Väljer man en partner som
också kvalificerat sig till final kommer turen att gå
vidare till 53, 54 osv tills vi har ett fullt startfält.
• Finalen kommer att spelas som silvertävling över
40 brickor.
• Om du går till final, kommer ingen startavgift att
tas ut.
• Vår förhoppning är att månadsvis under LBC kunna
delge resultat via hemsidan så du som spelare
kan ha en överblick över aktuell ställning.
• En förteckning över vilka klubbar som deltar och
arrangerar tävlingar i LBC noteras på:
www.svenskbridge.se/livebridgecup.

För Dig som klubb:

• Ni anmäler er som klubb att vara med i LBC, via
e-post till kansliet@svenskbridge.se. Ingen tävling
kostar mer än en normal klubbtävling.
• Era tävlingar ska läggas in i ert ordinarie spelprogram, det är bra om tävlingsnamnet inleds
med ”LBC - xxx”. Där xxx motsvarar ert normala
namn för tävlingen så att spelarna lätt kan finna dem.
• Tävlingsformen är partävling med topscoreberäkning. Alla deltävlingar beräknas med handikapp, där det är spelarnas hcp vid speltillfället
som gäller.
• Det är bara Livetävlingar på klubben som räknas,
inget onlinespel!
• Mer detaljerad information skickas ut senare till
anmälda klubbar.

Priser
1:a
2:a
3:e
4-5:e

10 000:Sju nätter dubbelrum vid Bridgefestival 2023
Startavgift för ett lag i Chairman’s Cup 2023
Spela bronstävling vid Bridgefestival 2023
med en landslagsspelare

Mer information: www.svenskbridge.se/livebridgecup

INBJUDAN!

