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Allmänt  

Bohuslän-Dals Bridgeförbund (i fortsättningen benämnt BDBF) arrangerar varje år 

distriktsmästerskap (DM) i pardisciplinerna (par, mixed, veteran och dam) samt 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. Individuellt DM arrangeras 

utan fortsättning till högre nivå. 

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

tävlingar i Svenska Bridgeförbundet, Svenska mästarpoäng samt Tävlingsbestämmelser 

Svenska Mästerskap.   

BDBFs Tävlingskommitté (TK):  

TK består av Per Magnusson, Ulf Halvorsen och Thomas Axenbratt. Någon separat DTL 

finns inte utan arbetsuppgifterna utförs av TK. 

DM-tävlingar, Pardisciplinerna   

Tillåtna system, prickregler  

BDBF:s styrelse har beslutat att C-systemnivå, 7 prickar, gäller i DM:s samtliga par 

discipliner. System - och prickregler finns i Det generella regelverket.  

Kvaltävlingar och final i DM 

I samtliga discipliner spelas final med direktanmälan utan föregående kval. Minst 8 par krävs 

för att DM ska spelas. Båda spelarna i paret måste tillhöra BDBF-klubb för att spela om DM. 

DM-tävlingar lag 

DM Lag avgörs genom spel i två etapper: Kval och Final. 

Lag och Spelare 

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

BDBF, deltar inte längre i spelet om DM, utan spelar endast om SM-semifinalplatser. Sådant 

lag saknar också rätt till DM-plaketter och DM-bonus i silver. 

Lag får innehålla 4-8 spelare i DM-fasen (DM-kval + DM-final) men högst 6 i en och samma 

match. Därefter endast 6. 

Kval 

DM Lag inleds med en kvaletapp i geografiska grupper. Deltagande lag anmäler sig på 

hemsidan. Kvalet spelas inom den tidsram som anges för det aktuella kvalet. Kvalheat 

arrangeras i serieform med minst tre lag i varje grupp. Lagkaptenerna i varje grupp avgör 

tillsammans om de vill spela en centraldag på en helgdag. I annat fall enskilda möten på 

vardagar. 
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Antal brickor och tävlingsform 

Enkelserie med 24-brickors matcher.  

Avancemang till DM lagfinal 

TK och BDBF:s styrelse beslutar efter det att gruppindelning gjorts hur många lag från varje 
grupp som går till final. Vidarekval kan förekomma för att skapa så stor rättvisa som möjligt.  
 
Final 

När anmälningstiden gått ut delar TK in lagen i regionala grupper där prioritet ett är 

korta reseavstånd. Grupper bildas med minst 3 lag i varje men önskvärt är 4-6 lag.  

Antal finallag påverkas av hur många anmälda lag det finns.  

Lag som kommit sist i en kvalgrupp om minst 4 lag kan inte gå till final, utan då 

erbjuds platsen till lag i annan grupp.  

SM lag semifinal 

Antal lag som går vidare till SM Lag Semifinal beror på antalet lag i vårt distrikt samt 

antalet lag i landet. Ju fler lag i kvalet desto fler lag vidare till SM semifinal. Lag 

vidare till semifinal bestämmer utifrån placering, där 1:an börjar osv, vilken semifinal 

man vill spela i. 

Otillåten reserv 

• Ett lag som haft spelare som inte erlagt medlemsavgift bestraffas med 5 VP 

per match där den felande spelat minst en halvlek. Om medlemsavgiften inte 

kommit SBF tillhanda 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 i annat distrikt under innevarande säsong, diskvalificeras.  

• I de fall ett lag diskvalificeras, återbetalas ej start och bordsavgifter.  

• Sista tidpunkt för att protestera mot otillåten reserv är den 21 mars 2022. 

DM-Individuellt 

Spelare som ej tillhör en klubb inom BDBF:s område får spela tävlingen men deltar 

utom DM med möjlighet enbart till silverpoäng och priser.  

 

Dag som ovan 

TK/BDBF 


