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Linköping den 23 april 2014

Hej Lagkapten, och…
... grattis till finalplatsen i SM Lag!

Årets final spelas den 29 maj – 1 juni i Örebro. Spelplatsen är Scandic Väst. Detta brev sänds Er
därför att det är hög tid att boka Ert boende.
Svenska Bridgeförbundet har förhandlat med Scandic Väst; nedanstående erbjudande finns för
finalisterna (priserna gäller per person och natt):
Enkelrum 777 SEK, dubbelrum 487 SEK, trebäddsrum 377 SEK.
I dessa priser ingår frukost fredag‐söndag samt lunch fredag-lördag, samt kaffe/the och kaka som
alltid står framme till deltagarna att hämta i kaffebuffén. Dessutom finns tillgång till fri frukt i
spellokalerna. Önskas specialkost av något slag, exempelvis p g a allergi, måste detta anges i
samband med hotellbokningen.
Med hänsyn till specialavtal mellan Scandic och Svensk Bridge beträffande priser inklusive lunch och
fika accepteras inte bonusnätter på Scandic inkl. mat/fika/frukt. Använder man bonusnätter eller bor
på annat ställe betalar man 320 kr/person för lunch fredag-lördag samt kaffe/te/kakor/frukt torsdagsöndag (obligatoriskt)
Bokning görs direkt till Scandic Väst 019-767 44 00; välj att tala med reception/restaurang i det
talsvar som följer. (Gör man inte det, hamnar man i Scandics centrala bokningssystem för Sverige och
då blir det fel.). Vid bokningen uppge kod ”SM-Bridge”. Betalning sker enligt hotellets anvisning
direkt till dem.
Information om speltider, matchordning, deltagande lag m.m. finner du i Spader via följande länk.
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/content/content.php?content.3085

Med vänliga hälsningar
Svenska Bridgeförbundet

Carl Ragnarsson
Ordförande Tävlingskommittén
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Bordsavgift
350 SEK per spelare

Resebidrag
Resebidrag utbetalas med ett fastställt schablonbelopp per Dfb och resebidragsberättigad spelare
oavsett färdsätt. Beloppet, baserat på Örebro som spelplats för finalen, framgår av tabellen nedan.
Beloppet är schablonmässigt beräknat på avståndet från en tänkt bridgegeografisk mittpunkt i det
Dfb laget kvalade i till Örebro.
En spelare är berättigad till det schablonmässiga bidraget för det Dfb i vilket laget kvalade, under
förutsättning att vederbörande spelat någon halvlek under kvalet.
Spelare som tillkommer i SM Lag Semifinal – och som alltså inte deltagit i kvalspelet – får
schablonbidraget för det Dfb i vilket de bor.
Endast spelare bosatta i Sverige är berättigade till resebidrag.

Stockholm
Uppland
Ö Mellansvenska
Jönköping
Sydöstra
Gotland
Skåne
Halland
Göteborg
Bohus-Dal
Västergötland

270 kr
250 kr
150 kr
280 kr
550 kr
800 kr
700 kr
500 kr
390 kr
335 kr
210 kr

Värmland-Dal
Örebro
Mälardalen
Dalarna
Gävleborg
Medelpad
Jämtl.-Härjedalen
Ångermanland
Västerbotten
Norrbotten

150 kr
- kr
140 kr
250 kr
320 kr
600 kr
750 kr
1 150 kr
1 250 kr
1 600 kr

Begränsad rätt att komplettera lag med fler spelare
Lags besättning får inte på något sätt förändras fr.o.m. SM-semifinalen, utom i de fall lagmedlem
avlidit, eller då synnerliga skäl föreligger. Sådana skäl ska först godkännas av TK.

Systemdeklarationer
Varje par är skyldigt att medföra två kompletta och likalydande deklarationskort på svenska. Av
deklarationen skall också klart framgå antalet prickar för vart och ett av öppningsbuden.
Prickreglerna finns beskrivna i Generellt regelverk för tävlingar inom SBF 2013/2014.
Senast den 27 maj ska varje lag ha sänt in sina pars deklarationskort (på svenska eller engelska) i
elektronisk form till kansliet, carina@svenskbridge.se , för publicering inför BBO‐matcherna.
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Trivsel och disciplin
Trivselregler för Svenska Bridgeförbundet gäller och finns beskrivet i Generellt regelverk för tävlingar
inom SBF 2013/2014. Under pågående rond/halvlek får man inte lämna bordet, förrän alla brickor
spelats. Om en spelare ändå önskar lämna bordet skall TL tillkallas. Brott mot detta ger först en
varning därefter är bestraffningen 2 VP i avdrag för varje tillfälle. Om lagkamrater från olika bord
kunnat utbyta information under pågående spel, skall detta bedömas som förlust med WO.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner får inte medföras i spellokalen. Spelare som av godtagbara skäl måste vara tillgänglig
på mobiltelefon, skall lämna telefonen till TL för passning. Bestämmelser för mobiltelefon finns
beskrivet i Generellt regelverk för tävlingar inom SBF 2013/2014

Mästarpoäng
Det spelas om 16 guldpoäng per match samt en bonus för medaljörerna enligt nedan (per spelare).
I lagfinalen krävs att man spelat minst 6 halvlekar för att få bonuspoäng och medalj samt för
deltagare i segrande lag att få titulera sig Svensk Mästare.




Svenska Mästarna: 28 guldpoäng
Silvermedaljörerna: 20 guldpoäng
Bronsmedaljörerna: 14 guldpoäng

Förseningar, tidsöverdrag
Bestämmelser för sen ankomst och långsamt spel finns beskrivet på sida 13 i Generellt regelverk för
tävlingar inom SBF 2013/2014. Vid sen ankomst behöver motståndarna inte vänta längre än 25
minuter men om TL bedömer det möjligt, ska matchen ändå genomföras och eventuell bestraffning
utdöms av TK. Det kan bli fråga om att spela ett mindre antal än 24 brickor. VP tas ändå fram ur
omvandlingstabellen för 24 brickor.

Påföljder vid regelbrott
Spelare som inte är medlem
Lag som ertappas med att ha haft spelare som inte erlagt medlemsavgift till Svenska Bridgeförbundet
innevarande spelår 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 Och dess
resultat i redan spelade matcher stryks.
Spelare deltagit i annat lag
Ett lag som ertappas med att ha haft spelare som tidigare deltagit i annat lag under innevarande
säsong, diskvalificeras och dess resultat i redan spelade matcher stryks. Detta gäller för att säkerställa
att inte tredje part skadas. I de fall ett lag diskvalificeras, återbetalas ej start‐ och bordsavgifter.
Mästarpoäng för spelade matcher delas dock ut efter spelat matchresultat.
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Speltider
Torsdag 29 maj
Match 1
15.00-16.45; 17.00-18.45
Match 2
20.00-21.45; 22.00-23.45
Fredag 30 maj
Match 3
10.00-11.45; 12.00-13.45
Match 4
14.45-16.30; 16.45-18.30
Match 5
19.30-21.15; 21.30-23.15
Lördag 31 maj
Match 6
10.00-11.45; 12.00-13.45
Match 7
14.45-16.30; 16.45-18.30
Match 8:1
18.45-20.30
Söndag 1 juni
Match 8:2
09:00-10.45
Match 9
11.00-12.45; 13.15-15.00
Prisutdelning 15.15
Spelschema och deltagande lag bifogas som bilaga.
Samtliga matcher spelas vid skärmbord.

Svenska Mästare 2013 - Skalman

