Turneringsreglement
for holdturneringer

Serie 1
Serie 1 er for spillere der ønsker at deltage i DBF’s holdpyramide, idet vinderen rykker op i
Kvalifikationsrække Nord, mens nr. 2 går videre til slutspillet om endnu en oprykningsplads.
Der er fri tilmelding for alle medlemmer af DBf, dog må holdene ikke indeholde spillere tilmeldt et
højere rangerende hold.
På et tilmeldt hold skal mindst halvdelen af spillerne skal være medlem af klubber i distriktet. Dog
skal der i hver kamp deltage mindst én spiller fra en klub i Distrikt Nordjylland. Kravene gælder
også substitutter.
Der spilles alle mod alle. Den endelige turneringsplan med antal spilledage og antal spil per kamp
vil blive fastlagt af den turneringsansvarlige når antallet af hold kendes.
Alle spillere medbringer par-systemkort (det lille). Det ”store” systemkort accepteres ikke.
Kun konventioner og aftaler tilladt i parturneringer må anvendes.
Der spilles om 20 sølvpoint pr. kamp (til deling mellem spillerne) samt bonus og præmier for den
endelige placering. Der spilles efter DBF’s turneringsreglement.
Indbydelse indeholdende datoer, priser, betalingsform m.m. udsendes hvert år ca. 1. september til
alle klubber samt offentliggøres på hjemmesiden.

Klubhold
Turneringen er kun åben for medlemmer af klubber i Distrikt Nordjylland.
Der er fri tilmelding for rene klubhold, dvs. alle spillere skal være medlem af én og samme klub
forudgående 31/12. Klubber der ikke selv kan stille fuldt hold kan dannes fælleshold, der dog ikke
kan kvalificere sig til DM. Der kan stille flere hold fra samme klub, men kun ét hold kan gå videre
til DM.
Der tilstræbes både en eliterække og en bredderække, evt. som én række med 2 præmiegrupper.

Holdene kan bestå af op til 6 spillere. Turneringen forløber over 1 dag. Sølvpoint efter gældende
regler.
Alle spillere medbringer par-systemkort (det lille). Det ”store” systemkort accepteres ikke.
Kun konventioner og aftaler tilladt i parturneringer må anvendes.
Vinderen af elite-rækken deltager i DM for hold. Såfremt en klub under Distrikt Nordjylland er
forsvarende Danske Mestre vil også nr. 2 gå videre.
Tidspunkt fremgår af Minialmanakken. Indbydelse indeholdende priser, betalingsform, dato m.m.
udsendes af distriktet i god tid.

