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HOLDTURNERINGEN 2022/23 
 

TURNERINGSBESTEMMELSER 

 

1. Der må kun anvendes spillere, der er tilmeldt holdet. De tilmeldte spillere må 

ikke samtidig spille i højere rækker. 

Der kan anvendes substitutter, hvis disse inden kampstart er anmeldt til 

turneringslederen. 

Som substitutter kan ikke anvendes spillere, der spiller på andre hold i rækken, 

højere rækker eller spillere, der ikke er medlem af DBf. 

2. I oprykningsspørgsmål er indbyrdes kamp(e) afgørende. Er denne (disse 

tilsammen) endt uafgjort, afgøres placeringen af opnået IMP. Er stillingen her 

også lige, er den samlede IMP-kvotient afgørende. 

3. SØLVPOINTS. 

Serie I:  17,6 SP til vinderholdet (mindst 14 - 6) pr. kamp. 

      Bonus: Nr. 1: 15 SP og nr. 2: 10 SP pr. spiller. 

Serie II:  14,0 SP til vinderholdet (mindst 14 - 6) pr. kamp. 

     Bonus: nr. 1: 10 SP og nr. 2: 7 SP pr. spiller. 

4. Holdsammensætning: Før en ny turnering gælder følgende: 

3 spillere kan supplere sig selv. 

2 spillere fra et hold kan supplere sig selv, men hvis et hold deles og begge 

sider gør krav på pladsen, spilles en kvalifikationskamp over 28 spil. Der 

trækkes lod om hjemmebane. Der spilles om SP. 

1 spiller tilbage på et hold er lig med opløsning, og spilleretten overgår til 

næste hold i rækken. 

Ved tvivl træffer den turneringsansvarlige afgørelsen. 

Den turneringsansvarlige kan placere nye hold efter forventet styrke. 

5. Systemer: Alle systemer er tilladt, hvis de er dækkende beskrevet i  

“Systemer og Konventioner” eller i “Dansk Bridge” og 

således let kan beskrives på et officielt systemkort. 

Hold, der spiller med højkunstige systemer, skal beskrive 

systemet udførligt og sende beskrivelsen til 

modstanderne 14 dage før kampen. 

6. Meldinger: Stop og Alert er obligatoriske. Systemkort er obligatorisk. 

7. Love:  Et eksemplar af de internationale love skal være til stede under 

kampen. I tvivlstilfælde forelægges ’sagen’ skriftligt for turneringsringslederen. 

8. Kampafvikling: Udeblivelse fra en kamp koster 200 kr. 

9. Præmier: Der er præmier til nr. 1 og nr. 2 i hver række. 
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Vedr. op- og nedrykning: 

Serie I: 

Rækken består af 6 hold. Vinderen rykker op i Kreds 2´s mellemrække. Nr. 6 

evt. nr. 5 og evt. nr. 4 rykker ned i serie II – afhængigt af, om der er nedrykkere 

fra mellemrækken. 

Hvis der ikke er nedrykkere eller én nedrykker fra mellemrækken kan nr. 5 

blive i serie I sammen med oprykkerne fra serie II. 

Hvis der bliver to nedrykkere fra mellemrækken, rykker nr. 4 også ned i serie II. 

Serie II: 

Rækken består af 6 hold. Nr. 1 rykker op i serie I. Nr. 2 kan rykke op, hvis der 

bliver plads i serie I. 

Begge rækker: 

Hvis et hold trækker sig fra en erhvervet plads, eller hvis et hold ønsker at afstå 

fra oprykning, går retten videre til næste hold i rækken. Herefter træffer den 

turneringsansvarlige beslutning om, hvad der skal ske. 

Et hold, der ikke vil rykke op, kan tildeles 1 års karantæne, hvorefter holdet 

starter i Serie II. 
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