TILMELDING
DISTRIKTSMESTERSKABET FOR KLUBHOLD.
Generelle oplysninger: Nu åbnes der endeligt for bridge, og dette skal fejres. Sidste år vandt Rødovre Bridgeklub
DM for klubhold. Dette betyder at i årets finale repræsenteres Distrikt Østsjælland af 2
klubber. Den ene af disse to pladser er reserveret til Rødovre. Den anden plads er til en anden
klub i distriktet. For at få så mange som muligt ud og spille har Distriktet bestemt at hver klub
kan deltage med 1 hold for de første 40 spillere og herefter 1 hold pr. påbegyndt 40 spillere.
Det er antallet af spillere registreret pr. 31/12 2020, der er gældende. For at gøre det nemt for
klubberne har vi i bilag 1 vist hvor mange hold hver klub, kan deltage med.
Vi gør opmærksom på, at såfremt der kun er få tilmeldte hold, kan antallet af spilledage
mindskes eller turneringsformen kan ændres. Dette tages der stilling til, når vi kender det
samlede antal hold. Husk at det er en Monrad turnering, der spilles om sølvpoint, og næsten
alle spillere i turneringen får sølvpoint, også dem der bliver dårligst placeret. Der er nemlig
mange jævnbyrdige kampe. Det er 10 spils kampe
Da det nu er det den første distriktsturnering siden covid-19 nedlukningen skal det fejres.
Derfor laver vi også en +28 turnering. De 4 spillere med det laveste handikap, skal have et
gennemsnit på +28. Substitutter skal have et handikap på +28. Et hold må bestå af op til 6
spillere.
Turneringen afvikles med 8 spils kampe.
Der er ubegrænset tilmelding i denne række. Eneste begrænsning er, at man skal være
medlem i samme klub i Distrikt Østsjælland
SPILLESTED:

Østsjællands Bridgecenter, Tigervej 14, Køge .

SPILLEDAGE:

Onsdagene den 4/8, 11/8 og 18/8 2021 kl. 19.00 og en finalerunde den 28/29 august
+28 rækken starter kl. 19.10

TU-FORM:

Monrad med 3 kampe pr. aften

TU-INDSKUD:

Kr. 750 pr. hold i indledende runder med en covid – 19 rabat på kr. 250, så det koster kun kr. 500
Det samme gælder i finalerunden d. 28/29. august 2021.
Kan indsættes på Distriktets konto 2360 – 7550 612 903

DELTAGELSE
§ 341, B, 2

Specielt henledes opmærksomheden på:
Holdets spillere skal være optaget som medlemmer af klubben i følge DBf´s
medlemsliste pr 31/12 i den sæson, hvor de indledende runder spilles. De
skal desuden være medlemmer af klubben på de tidspunkter, hvor de spiller
kampe i turneringen.

B, 4

Der må ikke anvendes spillere, der har deltaget for andre klubber i turneringen,
inkl. distriktsmesterskabet i andre distrikter.

B, 5

Distriktet kan i turneringens propositioner fastsætte regler om, at et hold må
anvende spillere, der har spillet for samme klub på et hold, der er slået ud af
turneringen i en tidligere omgang

.
Distrikt Østsjælland har supplerende fastsat følgende:
Der kan deltage et hold fra hver klub. Dog kan klubber stille med et ekstra hold for hver 40
medlemmer opgjort via DBf´s medlemsliste pr 31.12.
En klub, der har flere spilledage kan stille med 1 hold pr. spilledag, men
der skal så stilles med ”rene hold” fra den pågældende spilledag i klubben.
Der må i forbindelse med forfald ikke substitueres med spillere fra andre spilledage i klubben.
Distrikt Østsjælland har valgt at følge § 341, B, 5. ovenfor med hensyn til finalen, således at en
klub må anvende spillere, der har deltaget på et andet nu udslået hold fra klubben.

FINALE:

Fra de indledende runder findes 12 hold, som spiller finale, alle mod alle d. 28.-29 aug. 2021 i
Østsjællands BC., Tigervej 12-14, Køge. Der skal her findes to hold til at repræsentere
distriktet i DM finalen i oktober

TILMELDING:

Med angivelse af klub, holdkaptajnens navn adresse, samt mindst 3 øvrige spillere på
e-mail: tur.sekr@gmail.com senest 28/7 2021 eller på distriktets hjemmeside.

Uanset om klubben deltager med et hold vil vi gerne høre fra jer senest d. 28. juli 2021 til
Bo Ulrik Munch, Maglekærvej 52, 2680 Solrød Str.. Tlf:23 71 37 28. E-mail: tur.sekr@gmail.com

