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Allmänt 

Upplands Bridgeförbund (i fortsättningen benämnt UBF) arrangerar varje år distriktsmästerskap (DM) 

i pardisciplinerna samt i lag. DM-tävlingarna ingår som etapp(er) i motsvarande SM-tävling och följer 

de regler som Svenska Bridgeförbundet (SBF) fastställt för dessa. Se vidare Tävlingsbestämmelser 

Svenska Mästerskap som finns på Svenska bridgeförbundets hemsida. 

Detta dokument fastställer regler för DM-spel. Inom UBF är tävlingskommittén (TK) ansvarig för 

genomförandet av DM-tävlingar. 

Om inget annat uttryckligen sägs här, gäller Förbundets regelsamling Generellt regelverk för 

tävlingar i Svenska Bridgeförbundet  

Medlemskap 

Samtliga i tävlingen deltagande spelare måste ha erlagt medlemsavgift till SBF för spelåret 2015/2016 

för att tillåtas starta. Det är arrangerande klubbs (vid direktfinal: UBF:s) ansvar att kontrollera att hela 

medlemsavgiften är betald senast i samband med anmälan. 

Tävlingsorganisation 

UBFs Tävlingskommitté (TK): 

 

 Linnea Edlund (ordförande) 

070-225 26 16, linnea.edlund@gmail.com 

 

 Ryszard Sliwinski (distriktstävlingsledare) 

070-425 01 80, ryszard.sliwinski@filosofi.uu.se 

 

 Rickard Lorenzen 

073-572 00 73, riclor@hotmail.se 

DM-tävlingar, Par 

Allmänt 

Det antal par som startar i DM-kval, alternativt direktfinal, eller har en friplats i form av regerande 

mästare ligger till grund för det antal platser som UBF tilldelas i motsvarande SM- final.  

Deltagande par 

För att delta i ett DM anordnad av UBF ska åtminstone en av spelarna i paret ha en uppländsk klubb 

som sin representationsklubb. UBF tillåter dock deltagande för par som tillhör annat dfb men 

begränsar antalet SM-platser som sådana par tävlar om enligt följande: 

 

Antal tilldelade SM-platser Antal platser som 

utombys max spelar om 

1 0 

2-3 1 

4-6 2 

7-10 3 

11-14 4 

15+ 5 

mailto:linnea.edlund@gmail.com
mailto:ryszard.sliwinski@filosofi.uu.se
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System, alert och stopp 

Tillåtna system, prickregler 

Enligt SBF tävlingsbestämmelser gäller C-system för samtliga etapper i pardisciplinerna i DM. I 

motsvarande SM-finaler gäller B-system. 

System- och prickregler finns på Svenska bridgeförbundets hemsida. 

Alert och Stopp 

Alert och stopp tillämpas i alla etapper av DM Lag. Observera att buden dubbelt och redubbelt aldrig 

ska alerteras oavsett innebörd, samt att bud fr.o.m. 4♣ inte får alerteras. 

Alerteringsreglerna finns på Svenska bridgeförbundets hemsida. 

Kvaltävlingar i DM 

I samtliga discipliner utom DM Par Dam arrangeras klubbkval som föregår DM-finalen. Sådant 

kvalheat får spelas under den period som anges i tabellen på sidan 9 och måste inom stipulerad tid 

anmälas till UBF TKs ordförande. 

Klubb som till UBF anmält att arrangera kvalspel, får inte, efter anmälningstidens utgång, flytta 

eller ställa in tävlingen utan UBFs uttryckliga medgivande. 

Kvalspel ska annonseras på UBFs hemsida och arrangör ska senast fyra veckor före kvaltävlingens 

start skicka en inbjudan i elektroniskt format (via mail eller som länk till klubbens hemsida) till UBF 

TKs ordförande. Av inbjudan ska framgå sedvanliga uppgifter om tävlingen, särskilt då sista 

anmälningsdag (i de fall föranmälan krävs) jämte eventuell begränsning av antal deltagande par. 

Klubb som arrangerar kval kan inte vägra par, där en eller båda spelarna är representationsmedlem i 

klubb tillhörig UBF, att starta. 

Ett kvalheat arrangeras enligt ett av nedanstående två alternativ, där alternativet ska vara annonserat 

i förväg i anmälan till UBF: 

Silverkval 

Varje i tävlingen deltagande par deltar i kvalspelet till DM. Tävlingen måste omfatta minst 24 brickor 

för att räknas som klubbkval. Om tävlingen omfattar minst 12 par och minst ett av dessa spelar minst 

42 brickor utdelas mästarpoäng i silver, annars i brons.  

Bronskval 

Varje deltagande par ska före det att tävlingen startats anmäla ifall de deltar i kvalspelet till DM eller 

ej. Det ska klart framgå av vid tävlingsstarten och av resultatlistan vilka par som deltar i kvalspelet till 

DM. 

Minst fyra av startfältets par måste delta i DM-kvalet och tävlingen måste omfatta minst 24 brickor 

för att räknas som klubbkval. Arrangören bör om möjligt lägga upp tävlingen så, att de par som deltar i 

DM-kvalet i största möjliga utsträckning får mötas. Mästarpoäng i brons delas ut. 

Ett kvalheat får omfatta högst två speltillfällen och om så, får nya par inte tillkomma, inte ens utom 

tävlan, vid det andra. Detta gäller oberoende om det är silverkval eller bronskval. 

Spelare som kvalspelar flera gånger i samma disciplin 

Par där minst en av spelarna redan har kvalspelat i samma disciplin vid tidigare tillfälle under 

innevarande säsong, i samma distriktsförbund (dfb) eller annat dfb, diskvalificeras. Paret anses, i 

den/de kvaltävling(ar) de felaktigt deltog, ha spelat utom tävlan, varvid paret stryks från resultatlistan 

och således inte räknas in i dfbs SM-kvot. Deras resultat på spelade givar räknas dock och 

mästarpoäng utdelas efter gällande MP-tabeller. 
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Reserv 

Om ett par startar kvalet med reserv, ska detta i förväg anmälas till arrangören som i sin tur meddelar 

UBF TKs ordförande. I annat fall anses paret vara ordinarie konstellation. 

Minst en av parets spelare måste vara ordinarie och måste ha deltagit i samtliga tävlingar som ingår 

i etapperna (exempelvis vid flerkvällarskval). 

Det är tillåtet att sätta in reservspelare även i DM-finalen, men denne spelare får inte tidigare ha 

deltagit i kval till SM i aktuell disciplin innevarande spelår. 

Ordinarie spelare från olika parkonstellationer kan aldrig spela tillsammans, ens om de var för sig 

är kvalificerade till DM-finalen. 

I de fall en till SM Final (i SM Par Open även Semifinal) kvalificerad spelare spelat med flera 

partners under kvaletapperna, måste vederbörande senast vid DM-finalens slut meddela UBFs 

tävlingssekreterare med vilken av dessa partners han/hon avser att spela SM- finalen (i SM Par Open: 

Semifinalen). Om så inte sker, anses den parkonstellation som spelat DM- finalen vara den som 

kvalificerat sig för vidare spel. 

I SM Final (för SM Par Open: även Semifinal) får reserv aldrig sättas in, utom i de fall särskilda 

skäl, uppkomna efter spelets start, föreligger. Paret spelar i så fall utom tävlan. 

Särskiljning 

Om två eller flera par i ett kvalheat uppnår samma poäng och rangordningen av paren kan ha betydelse 

för fördelning av finalplatser, ska särskiljning inom kvalheatet göras för berörda par. Särskiljning sker 

i första hand på basis av antal vunna brickor mellan i särskiljningen inblandade par. Om fortfarande 

lika, avgör inbördes möte och därefter lotten. Denna typ av särskiljning gäller även i DM-final för 

platser till SM-final. 

Då särskiljning behöver vidtas för att fördela mästerskapsplaketter gäller endast metoden för vunna 

brickor. Om denna slutar lika, delar i särskiljningen inblandade par den högre av de placeringar 

särskiljningen omfattade. Således kan flera plaketter än normalt av samma valör delas ut. 

Tilldelning av platser i DM-final 

Beroende på hur många par som spelat på respektive kvalplats går ett proportionerligt antal vidare till 

DM-par final. Minsta antal par i finalen är 28, vid minst 61 kvalande par blir det 32 par i finalen och 

vid minst 81 par spelas finalen med 36 par. 

Vid lika decimalsiffror i fördelningstalet (exempelvis 12,50 och 9,50) så går det högre talet före. I 

exemplet blir det 13 resp. 9 par vidare till finalen. Om två spelplatser har lika många kvalande par och 

de inte får lika många par vidare till finalen så tillgrips lottning. Kvalplats som ”förlorat” lotten har 

fördel om en liknande situation dyker upp inom en femårsperiod. 

Direktkvalificerade par 

I disciplinerna Par Mixed, Par Veteran och Par Open är fjolårsmästarna (= vinnare av DM-guld) 

direktkvalificerade till närmast påföljande års DM-final. Detta gäller endast under förutsättning att 

paret är intakt och att de anmält sitt deltagande till UBF TKs ordförande före kvalperiodens utgång. 

Ingen av parets spelare får delta i kvalspel, ej heller som reserv, med annan partner än den man är 

direktkvalificerad med. 

Ett direktkvalificerat par som väljer att kvalspela i sin direktkvalificerade konstellation, behåller sin 

finalplats även om de inte går vidare från kvaletappen. 

Ersättande par 

Om ett par som kvalificerat sig till DM-par finalen inte kan eller vill spela finalen så går deras plats i 

första hand till det närmast utslagna paret i den egna kvalgruppen. Om inte detta par kan eller vill spela 

går platsen vidare till de närmast utslagna paren på de övriga kvalplatserna, i turordning efter hur nära 
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de var att gå direkt till final. Om även dessa par tackar nej går platsen tillbaka till den ursprungliga 

kvalplatsen. 

Exempel: Om 10 par går vidare till finalen och ett par avstår sin plats går platsen till det par som 

kom på elfte plats. Om detta par också avstår går platsen vidare till de övriga kvalorterna. Om det är 

två av de tio paren som avstår sin plats så går de par som kom elva resp. tolva vidare. Om något av 

dessa avstår går platsen vidare till de övriga orterna enligt ovan. Det är viktigt att man snarast 

meddelar om man inte har möjlighet att spela finalen. 

Vid sena återbud, exempelvis vid sjukdom, försöker vi i möjligaste mån följa ovanstående om 

vilket par som ska gå vidare till finalen. Vid eventuella tveksamheter avgör Upplands Bridgeförbunds 

tävlingskommitté. 

Direkta final om klubbkval inte kommer till stånd. 

Om det inte finns minst två klubbar som är villiga att anordna kval till DM i en pardisciplin anordnas i 

stället en direkt DM final i disciplinen i fråga på samma datum som finalen skulle gå om kvalen 

anordnades. Beslut om en direktfinal fattas av Upplands BFs TK senast vid utgången av kvalperioden 

Vid en direktfinal är ambitionen att alla möter alla men vid fler än 32 par kan detta frångås. Om inte 

alla möter alla så ska seedning tillämpas. 

Mästarpoäng, bonus och plaketter i DM- finalen 

I samtliga parfinaler utdelas mästarpoäng i silver enligt gällande regelverk för mästarpoäng från SBF. 

I DM Par Dam, Mixed och Veteran utgår dessutom bonus per spelare: Distriktsmästarna 10 

silverpoäng, tvåan 5 silverpoäng och trean 3 silverpoäng. 

I DM Par Open utgår bonus per spelare: Distriktsmästarna 60 silverpoäng, tvåan 40 silverpoäng och 

trean 30 silverpoäng. 

Par är berättigat till bonuspoäng, titlar och plaketter endast om båda spelarna i paret representerar 

klubb inom UBF. 

Startavgifter, kvalperioder m m 

Samtliga DM-parfinaler spelas som barometer. Motsvarande SM-finaler spelas under Bridgefestivalen 

i Örebro.2017. 

 

Tävling 

Par 

Startavgift 

per spelare 

Kvalperiod Final Anmärkningar 

DAM Final
1
: 200 kr 

 

Direktfinal Sö 2 oktober 

Enköping 

Direktfinal med  

42-70 brickor 

MIXED Kval: 50 kr + 

bordsavg 

Final: 200 kr  

1 oktober-15 november Lö 26 27 november 

Bridgens hus, 

Uppsala 

Finalen omfattar 28, 

32 eller 36 par, 42-70 

brickor 

VETERAN Kval: 50 kr + 

bordsavg 

Final: 200 kr 

1 oktober – 1 februari  Sö 12 februari 

Bridgens hus, 

Uppsala 

 

Finalen omfattar 28, 

32 eller 36 par, 42-70 

brickor. Deltagarna 

ska vara födda 1957 

eller tidigare. 

OPEN Kval: 50 kr + 

bordsavg 

Final: 200 kr 

1 januari-31 mars Lö 22 april 

Bridgens hus, 

Uppsala 

Finalen omfattar 28, 

32 eller 36 par, 42-70 

brickor 

 
1
 UBF sponsrar spelarnas startavgift enligt följande: Spelare med max ruternål med 50 kronor, spelare 

med max klövernål med 100 kronor. 
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DM-tävlingar, lag 

Allmänt 

Distriktsmästerskapet för lag, DM Lag, är tillika dfb:s kvaltävling för vidare spel i Svenska 

Mästerskapet för lag, SM Lag. 

Matchresultat redovisas löpande på UBFs hemsida under rubrik DM Lag. DM Lag avgörs genom 

spel i två etapper: Kval och Final. 

Därefter följer ytterligare två etapper i SM Lag: SM Lag Semifinal; tio semifinaler med sex lag i 

varje spelas på olika orter i landet. Segrarna i varje sådan semifinal kvalificerar sig för vidare spel i 

SM Lag Final. SM Lag Final; de tio semifinalsegrarna gör upp i en enkelserie om vilket som ska få 

titulera sig Svenska Mästare 2017. 

Lag och Spelare 

Varje lag består av 4-6 spelare, som samtliga ska vara representationsmedlem i klubb, inte 

nödvändigtvis samma klubb, ansluten till SBF. 

SBF tävlingsbestämmelser stipulerar att lag får kvalspela till SM Lag i distriktet ifall antalet 

lagmedlemmar som representerar klubbar inom UBF inte understiger antalet från något annat dfb. Om 

detta villkor inte är uppfyllt krävs dispens i förväg från UBF TK för att få starta. 

Lag som någon gång i DM-spelet använder sig av spelare som representerar klubb utanför UBF, 

deltar inte längre i spelet om DM, endast om SM-semifinalplatser. Sådant lag saknar också rätt till 

DM-plaketter och DM-bonuspoäng i silver. Lag kan således kvala för vidare spel i SM Lag utan att 

spela om Distriktsmästerskapet. 

Spelare som deltar utan att ha löst medlemsavgift för spelåret 2016-2017, betraktas som otillåten 

reserv (se avsnitt Otillåten reserv). 

Reserv 

UBF TK kan, om så anses befogat, ge dispens för en sjunde (också åttonde) spelare i ett lag. Denne får 

inte ha deltagit i ett annat lag, och får inte heller delta i SM Lag Semifinal/Final. Dispens ska sökas 

före varje tillfälle som en sjunde eller åttonde spelare ska delta. 

Lag som spelar med en sjunde (åttonde) spelare utan att först ha blivit beviljad dispens, bestraffas 

på samma sätt som vid spel med otillåten reserv (se avsnitt Otillåten reserv). 

Anmälan 

Klubb som önskar arrangera kvalheat ska meddela UBF TKs ordförande senast det datum UBF 

fastställt för anmälan. Till anmälan om kvalheat ska inbjudan bifogas. Av inbjudan ska framgå: 

 Speldag(ar) 

 Spelplats, -lokal 

 Kontaktperson/heatansvarig 

 Start- och bordsavgifter 

Lag, som önskar delta anmäler sig till heatansvarig för det kvalheat i vilket man önskar spela. Vid 

anmälan av lag ska uppges: 

 Lagets namn 

 Lagkaptenens namn, MIDnr, adress, telnr och e-post 

 Lagmedlemmarnas namn, MIDnr och representationsklubb 
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Avgifter 

Startavgift 

Startavgiften är 500 kr per lag. Avgiften tas upp av heatansvarig, som levererar den till UBF. 

Bordsavgift 

Arrangör av kvalheat äger rätt att ta ut en separat bordsavgift för varje match för att täcka sina egna 

kostnader (materiel m m). 

I DM Final erläggs bordsavgift med 200 kr per lag och rond. 

Start- och bordsavgift för juniorer 

Lag som har inslag av juniorer erhåller rabatt med 100 kronor för varje deltagande junior i kvalet. I 

DM Final spelar juniorerna grattis. 

Mästarpoäng, bonus och plaketter 

I varje match utdelas mästarpoäng i silver. För vunnen match (VP 13 eller bättre) erhåller det vinnande 

laget lika många silverpoäng som det antal brickor matchen omfattat. Vid oavgjort (7<VP<13) delar 

lagen mästarpoäng. Lagets spelare delar på angivna mästarpoäng i proportion till antalet spelade 

halvlekar i respektive match. 

För de tre främst placerade lagen i DM Lag Final utgår dessutom bonus per spelare; 

Distriktsmästarna 42 silverpoäng, tvåan 30 silverpoäng och trean 21 silverpoäng. 

Lag är berättigat till bonuspoäng endast om samtliga lagmedlemmar representerar klubb inom UBF. 

Dessutom måste spelare ha spelat minst en tredjedel av antalet halvlekar i DM Lag Final. Endast sådan 

spelare kan komma ifråga för bonus, plakett och DM-titel. 

System, alert och stopp 

Tillåtna system, prickregler 

Enligt SBF tävlingsbestämmelser gäller B-system för samtliga etapper i DM, A-system för SM Lag 

Semifinal och SM Lag Final. System- och prickregler finns på Svenska bridgeförbundets hemsida. 

Alert och Stopp  

Alert och stopp tillämpas i alla etapper av DM Lag. Observera att buden dubbelt och redubbelt aldrig 

ska alerteras oavsett innebörd, samt att bud fr.o.m. 4♣ inte får alerteras. 

Alerteringsreglerna finns på Svenska bridgeförbundets hemsida. 

IMP-VP skala 

I samtliga etapper av DM Lag används den nya av WBF framtagna decimalskalan 20-0. 

Kval 

DM Lag inleds med en kvaletapp på klubbnivå. Klubb som önskar arrangera kvalheat ska meddela 

UBF TKs ordförande senast det datum UBF fastställt för anmälan. UBF annonserar kvalheaten på 

hemsidan. Deltagande lag får anmäla sig till valfritt kvalheat i distriktet. 

Villkor för att arrangera kvalheat 

Kvalheat arrangeras i serieform med minst fyra lag i varje serie. Klubb får endast arrangera ett heat. 

UBF TK bestämmer inom vilken tidsperiod kvalet måste spelas. 

Om färre än fyra lag är anmälda till ett kvalheat när anmälningstiden gått ut, ska arrangören utan 

dröjsmål meddela UBF TKs ordförande, så att heatets lag kan, om de så önskar, beredas plats i annat 

kvalheat. 
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Arrangerande klubb utser en person som är ansvarig, heatansvarig, för genomförandet av 

kvalheatet. Denne blir också kontaktperson mellan kvalheatet och UBF. 

Det står klubbar fritt att gå samman om att arrangera kvalheat (t ex i form av regionkval). Detta ska 

i så fall framgå av inbjudan och av anmälan om kvalheat till UBF. 

Tävlingsform 

Arrangör av kvalheat utformar tävlingsupplägg av serien inom ramen för UBF:s överordnade regler. 

I möjligaste mån ska alla möta alla. Om, med hänsyn till antal anmälda lag, så inte är genomförbart 

ska arrangören söka seeda spelordningen på sådant sätt att inget lag favoriseras eller förfördelas av 

densamma. 

Antal brickor 

Kvalheat ska omfatta totalt minst 70 brickor. Varje match ska omfatta ett brickantal mellan 8 och 24, 

och lika många brickor måste spelas i kvalheatets alla matcher. 

Matcher som omfattar 8-15 brickor spelas utan halvtidsbyte, medan matcher som omfattar 16-24 

brickor alltid spelas i två halvlekar med halvtidsbyte.  

Match 

Varje match omfattar det antal brickor som fastställts av den heatansvarige, se rubrik Antal brickor per 

match ovan. 

Med förduplicerade brickor är speltiden är 7.5 min/bricka; den totala tiden för en halvlek avrundad 

uppåt till närmast femtal minuter. Om givarna ges vid bordet ska ytterligare fem minuter läggas till 

den totala speltiden för en halvlek. 

Särskiljning inom ett kvalheat 

Placeringarna i ett kvalheat avgörs av, i tur och ordning: 

 flest vinstpoäng (VP), 

 högst IMP-kvot, 

 flest vunna IMP i inbördes möte, 

 flest vunna brickor i inbördes möte, 

 flest vunna totalpoäng i inbördes möte 

 lottning 

Avancemang till DM lagfinal 

Beroende på hur många lag som spelat på respektive kvalplats går ett proportionerligt antal vidare till 

DM-lagfinal. Minsta antal lag i finalen är 8, vid minst 20 kvalande lag blir det 10 lag i finalen.  

Vid lika decimalsiffror i fördelningstalet (exempelvis 12,50 och 9,50) så går det högre talet före. I 

exemplet blir det 13 resp. 9 lag vidare till finalen. Om två spelplatser har lika många kvalande lag och 

de inte får lika många lag vidare till finalen så tillgrips lottning. Kvalplats som ”förlorat” lotten har 

fördel om en liknande situation dyker upp inom en femårsperiod. 

Direktkvalificerade lag 

Fjolårs DM-mästare (= vinnare av DM guld) är direktkvalificerade till närmast påföljande års DM-

final dock endast om minst två tredjedelar av laget återstår och dessa spelar minst en halvlek i DM-

finalen. Vidare måste laget anmält sitt deltagande till UBF TKs ordförande före kvalperiodens utgång. 

Ersättande lag 

Om ett lag som kvalificerat sig till DM-finalen i lag inte kan eller vill spela finalen, går deras plats i 

första hand till det närmast utslagna laget i den egna kvalgruppen. Om inte detta lag kan eller vill 

spela, går platsen vidare till de närmast utslagna lagen på de övriga kvalplatserna, i turordning efter 

hur nära de var att gå direkt till final. Om även dessa lag tackar nej går platsen tillbaka till den 

ursprungliga kvalplatsen. 



TÄVLINGSBESTÄMMELSER DISTRIKTSMÄSTERSKAP UPPLAND 2016-2017 

__________________________________________________________________________________ 

UBF TK Version 1:3. 15 juni 2016  sida 10 av 11 

 

Exempel: Om 10 lag går vidare till finalen och ett lag avstår sin plats går platsen till det lag som 

kom på elfte plats. Om detta lag också avstår går platsen vidare till de övriga kvalorterna. Om det är 

två av de tio lagen som avstår sin plats så går de lag som kom elva resp. tolva vidare. Om något av 

dessa avstår går platsen vidare till de övriga orterna enligt ovan. Det är viktigt att man snarast 

meddelar om man inte har möjlighet att spela finalen. 

Vid sena återbud, exempelvis vid sjukdom, försöker vi i möjligaste mån följa ovanstående om 

vilket lag som ska gå vidare till finalen. Vid eventuella tveksamheter avgör UBF TK. 

Final 

Spelform, antal brickor, speltid 

Finalen arrangeras som en enkelserie för åtta eller tio lag och spelas på av UBF fastställda 

centraldagar, två till antalet. Vid åtta lag omfattar varje match 24 brickor och vid tio lag 20 brickor, 

gemensamma för samtliga matcher i ronden, fördelade på två halvlekar med halvtidsbyte. Speltiden är 

1 timme och 30 minuter per halvlek vid 24 brickor och 1 timme och 15 minuter per halvlek vid 20 

brickor. 

Särskiljning inom DM-finalen 

Placeringarna i DM-lagfinalen avgörs av, i tur och ordning 

 flest vinstpoäng (VP), 

 högst IMP-kvot, 

 flest vunna IMP i inbördes möte, 

 flest vunna brickor i inbördes möte, 

 flest vunna totalpoäng i inbördes möte 

 lottning 

Direktfinal om klubbkval inte kommer till stånd 

Om det inte finns minst två klubbar som är villiga att anordna kval till DM-lag anordnas i stället en 

direkt DM final på samma datum som finalen skulle gå om kvalen anordnades. Beslut om en 

direktfinal fattas av Upplands BFs TK senast vid utgången av kvalperioden 

Vid en direktfinal ska alla lag möta alla. Antalet brickor per match kan korrigeras beroende på antal 

deltagande lag.  

SM lag semifinal 

Allmänt 

Antal lag som går vidare till SM Lag Semifinal beror på kvoten mellan antalet lag i dfb och antalet lag 

i landet. SBF TK avgör var SM- semifinalerna spelas och hur platserna fördelas mellan dfb. 

Val av semifinalort 

Platserna i SM Lag Semifinal fördelas genom att lagen i tur och ordning, med början på segrarna i DM 

Lag Final, väljer semifinalort. Detta val ska göras vid sista centraldagen i DM Lag Final, omedelbart 

efter att tävlingen är färdigspelad. 

UBF TK tillser att snarast därefter meddela SBF valen. SBF presenterar spelordning och lag på 

respektive semifinalort, så snart samtliga val i landet är gjorda. 
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Domslut 

Första dömande instans - Tävlingsledaren 

I första hand används icke-spelande licensierad tävlingsledare. I andra hand tre licensierade spelande 

tävlingsledare ur olika lag. I tredje hand ska distriktstävlingsledare kontaktas. Han kan utnyttjas då 

ingen annan ojävig tävlingsledare finns att tillgå. 

I DM lagfinal ska icke-spelande licensierad tävlingsledare finnas i lokalen. 

Om någondera parten önskar överklaga tävlingsledarens domslut, ansvarar tävlingsledaren för att all 

fakta skrivs ned och att ärendet snarast möjligt överlämnas till juryn. 

Glöm inte att ta med kortsits, budgivning, spelförlopp, anledning till att tävlingsledaren tillkallats, 

dennes domslut, anledning till överklagandet, andra sidans synpunkter samt namn på samtliga 

inblandade parter – även tävlingsledaren. Använd gärna SBFs blankett Överklagande till 

Lagkommissionen. 

Andra dömande instans - Juryn 

Varje lag utser en representant att kunna ingå i juryn. Vid behov används en jury bestående av 

representanter ur icke inblandade lag, dock inte ur samma lag som en eventuellt spelande 

tävlingsledare. 

Tredje dömande instans - Lagkommissionen 

Juryns beslut kan överklagas till SBF Lagkommission, vars beslut är slutgiltigt och prejudicerande. 

Walk Over (W.O.) 

UBF TK förbehåller sig rätten att avgöra om force majeure föreligger och endast UBF TK kan utdöma 

W.O. 

Lag som lämnat W.O. i mer än en match i aktuell etapp utesluts, och lagets tidigare resultat i den 

aktuella etappen stryks varvid deras motståndarlag anses ha vunnit på walk over. 

Beräkning av poäng vid WBFs decimalskala 20-0 följer Generellt regelverk för tävlingar i Svenska 

Bridgeförbundet som kommer att publiceras 1 juli 2016. 

Inga mästarpoäng utdelas vid W.O. 

Otillåten reserv 

 Ett lag som haft spelare som inte erlagt medlemsavgift bestraffas med 5 VP per match i 

sådan där den felande spelat ena eller båda halvlekarna. Om medlemsavgiften inte kommit 

Förbundet tillhanda, på sätt som Förbundet/Dfb bestämmer, senast 14 dagar från det att 

förseelsen först begicks, diskvalificeras laget.  

 Ett lag som ertappas med att ha haft spelare som tidigare deltagit i annat lag, i samma eller 

annat Dfb, under innevarande säsong diskvalificeras och om felet upptäckts innan 

semifinalplatsfördelningen fastställs räknas inte laget i Dfbs SM-semifinalkvot.  

 Ett lag som spelar med en sjunde (åttonde) spelare utan att först ha blivit beviljad dispens 

diskvalificeras. 

I de fall ett lag diskvalificeras ska dess spelade resultat i den aktuella etappen strykas, varvid deras 

motståndarlag anses ha vunnit på walk over. Så sker för att säkerställa att tredje part inte skadas. 

I de fall ett lag diskvalificeras, återbetalas ej start och bordsavgifter. Mästarpoäng för spelade 

matcher delas dock ut efter spelat matchresultat. 

Sista tidpunkt för att protestera mot otillåten reserv är den 31 mars 2017 inför SM 

Semifinaldeltagande och den 30 april 2017 inför SM Finaldeltagande. 

 


