Tävlingsbestämmelser för Skåneserien 2021-2022
Varje match omfattar 28 brickor. Matchresultatet räknas i imp. I varje match fördelas högst 20 VP. Se även
Svenska Bridgeförbundets generella regelverk. Ett lag får bestå av högst tio spelare. Det finns inga krav på
klubbtillhörighet, men Skåneserien är en klubbtävling så helst ska minst en spelare representera klubben.
Antalet vunna VP är avgörande. Vid lika VP avgör den bästa kvoten mellan vunna och förlorade imp. Båda lagen
skall föra protokoll och förvara dessa tills serietabellerna har granskats. Protester mot felaktigheter i tabellerna
omedelbart meddelas TL. Spelare som deltar skall ha löst medlemsavgift för innevarande säsong.
Fasta speldagar i division 1, nio matcher:
Ti 23/1, M 13/12, O 12/1, To 27/1, O 9/2, Ti 15/3, O 6/4, M 25/4, To 19/5.
Fasta speldagar i division 2, sju matcher:
Ti 23/11, M 13/12, To 27/1, O 9/2, Ti 15/3, M 25/4, To 19/5
Hemmamatch
Varje lag får självt bestämma spelplats, men den anses vara (om inget annat anmälts) på den ort där klubben har
sitt säte. Om ett lag vill använda en annan ort som spelplats måste detta meddelas senast en månad före
seriestart. En hemmamatch skall spelas inom två mil från hemmalagets klubbort/spelplats om inte lagen kommer
överens om annat. Hemmalaget får inte ta ut bordsavgifter av bortalaget. Hemmalaget är ansvarigt för att senaste
upplagan av lagboken finns tillgänglig. Hemmalaget skall, mot rimlig kostnad, se till att det finns möjlighet till dryck
och lättare förtäring vid halvtidspaus. Lag som inte tillhör Skånes BF skall, om bortalaget så begär, spela sina
hemmamatcher inom Skånes gränser. Spelorten skall då vara närmaste, från hemmalaget räknat, ort i Skåne som
har en ansluten klubb en annan ort om lagen kommer är överens om det.
Bestämmande av matchdag
Hemmalaget skall senast tio dagar före ovan angiven fast speldag i respektive rond ta kontakt med bortalaget för
att bekräfta speldag, bestämma spelplats och starttid. Om hemmalaget inte tar kontakt inom angiven tid skall
bortalaget snarast ta kontakt med hemmalaget och Skånes BF bör meddelas. Fast speldag i aktuell omgång gäller
som bestämd speldag om inget annat överenskommes. Alla lag bör vara tillmötesgående för ändring av speldag
om rimliga skäl föreligger (t ex om speldag sammanfaller med klubbens ordinarie speldag). Råder tveksamhet kan
TL kontaktas. Lagen har möjlighet att spela på annan dag än den fasta, men då gäller att båda lagen skall vara
överens och matchen måste spelas senast den sista tillåtna speldagen i aktuell rond. Ett lag som har förhinder att
spela på en fast speldag skall så snart detta är känt (senast 20 dagar innan den fasta speldagen) kontakta
motståndarlaget. Laget, eller motståndarlaget, skall då, inom ordinarie spelperiod, föreslå minst tre alternativa
speldagar på minst två olika veckodagar (måndag-torsdag) fördelade över minst två veckor. Tar inget av lagen
kontakt med varandra eller TL inom stipulerad tid, förutsättes att den fasta speldagen gäller. TL har möjlighet att
besluta om att lagen skall spela på annan dag än den fasta.
Uppskjutna matcher.
Om lagen inte lyckas bestämma matchdag inom aktuell spelperiod och kommer överens om att en match ska
spelas efter den sista tillåtna speldagen i aktuell spelperiod ska hemmalaget kontakta tävlingsledningen för att
erhålla dispens. Dispens kan ges för att spela en match senast fram till påföljande spelperiods sista tillåtna
speldag. Om en match spelas efter närmast påföljande spelperiod utan att dispens har getts bestraffas felande
lag(en) med 3 VP för varje påbörjad överskriden vecka. Ingen match får spelas efter den 31 maj.
Resultat
Matchresultatet skall omgående rapporteras till Skånes BF. TL bekräftar alltid ett inkommet resultat.
Medlemsnummer skall anges vid varje tillfälle.
Reserver
Ett lag får använda högst sex spelare per match. Utbyte av spelare får ske i halvtid. Man får inte spela i ett annat
lag inom samma seriegrupp. SBF:s generella regelverk tillämpas vid användande av okvalificerad spelare. TL kan
lämna dispens för användande av okvalificerad spelare.
Walk-over
SBF:s generella regelverk gäller för WO. Upprepad WO leder till uteslutning ur serien och lagets spelade matcher
räknas inte in i tabellen. En straffavgift för WO på 300 kronor kan utdömas.
System
SBF:s generella regelverk gäller för tillåtna system.
Alertering och Stopp
Alertering och Stopp skall användas enligt Svenska Bridgeförbundets generella regelverk.

Trivsel och disciplin
SBF:s trivselregler tillämpas enligt Svenska Bridgeförbundets generella regelverk.
Upp- och nedflyttning
De fyra sista lagen (inkl. eventuell vakans) i division 1 flyttas ned till division 2. Seriesegrare i division 2 går upp i
division 1.
Mästarpoäng mm
Silverpoäng utdelas enligt SBF:s fastställda regler. Diplom utdelas till de tre främsta i division 1 samt till
seriesegrarna i lägre divisioner. Ett diplom (A4) till klubben, sex diplom (A5) till laget.
Startavgifter
Startavgiften är 100 kronor per lag och match.Startavgiften skall inbetalas senast den 31 januari 2022.
TL kan ge dispens för lag att avvika från ovanstående bestämmelser.
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