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Sommar-Rally 
Statuter reviderade 22-05-02 

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Svenska Bridgeförbundet.  Tävlingen spelas 

måndagar i maj t.o.m. augusti exklusivt måndag som infaller under Bridgefestivalen. 

Förhandsanmälan gäller, enklast via klubbens hemsida 

https://www.svenskbridge.se/nora-bk/kommande-tävlingar! Tävlingen börjar 18:30 om 

inte annat annonseras. Deltagare ska vara på plats senast 10 minuter innan.  

Bordsavgiften är 40 kr per spelare. Betalas med bank-/kreditkort, Swish eller med 

klippkort (förköp av 5 eller 10 spel). 

Det är spelarnas 10 bästa resultat under perioden som räknas. För att ett resultat ska få 

räknas får det vara max tre (3) resultat med samma partner. Om två spelare har spelat 

mer än tre gånger med varandra är det de tre bästa resultaten som räknas. 

Procenten för alla (max 10) godkända tävlingar adderas för varje enskild spelare. Den 

aktuella sammanlagda ställningen presenteras på hemsidan. 

Prispengar till de fem, individuellt bäst placerade vid tävlingens slut i augusti. Pris vid de 

enskilda deltävlingarna ges i form av gratis spel och fika till respektive par enligt nedan. 

Bästa kvinnliga Rallymästare utses och hedras med 200 kr i de fall hon inte är på prisplats. 

Antal Par 1: a 2: a 3: a 4: a 5: a  Summa 

04 – 07  Gs     x 2   80 

08 – 12  Gs+f Gs    x 2 200  

13 – 16  Gs+f Gs Gs   x 2 280 

17 – 20  Gs+f Gs  Gs Gs  x 2 360 

=/>  21   Gs+f  Gs Gs Gs Gs x 2 440 

 

Rallymästare 1 500 1 000 700 500 300 x 1 4 000 kr 

 

Vid barometertävling ges fikabiljett till paret som vinner ronden före paus. Vid tävlingens 

slut delas pris ut till det/de par som är kvar när slutresultatet meddelas. När det inte är 

barometertävling får paret närmast medel fikabiljett vid tävlingens slut (om de är kvar).  

Eventuella fel resultat anmäls snarast, dock senast innan nästa tävling. 
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