Turneringsreglement, parturneringer
Distrikt Nordjylland
Kvalifikation

Dette turneringsreglement er gældende for kvalifikationsturneringer i Mix Par og Åben Par
for sæson 2014-15. Der spilles ikke kvalifikation i Dame Par og Senior Par.
Kvalifikationspuljer kan afvikles som:
1. Klubpuljer, som kun er for den arrangerende klubs medlemmer.
2. Samarbejdspuljer, hvor 2 eller flere klubber går sammen om afvikling af en
kvalifikationsturnering.
3. Opsamlingspulje, som er arrangeret af distriktet og åben for alle distriktets
medlemmer, også for de spillere der ikke kvalificerede sig i klubbernes puljer
Regler for deltagelse i en klub- eller samarbejdspulje:
1. Alle deltagende spillere skal være medlem af DBf. (§301A)
2. I en klubpulje deltager par med dobbeltsubstitutter ikke i kvalifikationen.
3. Den enkelte spiller har ret til at forsøge at kvalificere sig gennem flere kvalifikationsturneringer.
4. En spiller, der deltager i kvalifikationsturneringer til samme DM-turnering må ikke
have fporsøgt kvalifikation i andet distrikt.
5. Spillere med klubtilhørsforhold udenfor distriktet kan deltage i semifinaler og finaler,
hvis tilmelding sker sammen med en spiller, som er medlem i en klub under Distrikt
Nordjylland.
6. Par, hvor kun den ene spiller er medlem af en klub under Distrikt Nordjylland
henvises til samarbejds- eller opsamlingspulje.
7. Den enkelte spiller kan deltage i flere kvalifikationsturneringer, med samme makker
eller med forskellige makkere. Den første opnåede kvalifikation er gældende. Dog
kan deltagerne ved en kvalifikationsturnerings afslutning meddele at kvalifikation
ikke ønskes.
8. Ved fastlæggelse af antallet af par, der går videre, ses bort fra par der ikke spiller
med om kvalifikationen, hvad enten disse ikke ønsker kvalifikation eller er spillere,
der tidligere har kvalificeret sig.
9. 50 % af deltagerne kvalificerer sig til semifinalerne. De 2 næste par er reserver.
10. Navne på kvalificerede par og reserve par skal meddeles distriktets
turneringsansvarlige senest 7 dage efter turneringens afslutning.
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11. Kvalifikationspulje skal være afviklet senest 4 uger før semifinale.
Opsamlingspulje arrangeret af Distrikt Nordjylland:
1. Afholdes senest 1 uge før semifinalerne et centralt sted i distriktet.
2. Hvis der er færre end 8 tilmeldte par, aflyses opsamlingskvalifikationen.
3. Antal par, der kvalificerer sig fra opsamlingspuljen, afhænger af antal kvalificerede
par fra klub- og samarbejds-puljer, men udgør mindst 1/3.
4. Hvis der er færre tilmeldte par end der er ledige pladser i semifinalerne aflyses
opsamlingspuljen, og alle par går videre.
5. Hvis der er færre en 8 tilmeldte par og færre ledige pladser end tilmeldte til
kvalifikationsturneringen, tildeles evt. ledige pladser først til alle ”hele par”, som ikke
tidligere har forsøgt kvalifikation, dernæst til alle par med én spiller, der ikke har
forsøgt at kvalificere sig og sidst alle øvrige par, om nødvendigt kan der blive
lodtrækning.
Generelle regler for kvalifikationsturneringer:
1. Der spilles om bronzepoint
2. Den arrangerende klub fastsætter selv evt. betaling for deltagelse og evt. præmier,
gælder klub- og samarbejdspuljer.
3. Det lille systemkort skal anvendes. Alle par skal medbringe 2 udfyldte systemkort.
Udfyldelse j.f. §112.
4. Åbent forsvar-aftaler (§102) og højkunstige systemer (§103) er ikke tilladt.
5. Ved alle forhold der ikke er dækket af ovenstående reglement henvises til DBf’s
turneringsbestemmelser. Skulle disse regler være i konflikt med DBf’s
turneringsbestemmelser, er det DBf’s turneringsbestemmelser, som er gældende.
6. Der spilles minimum 24 spil.
7. Ingen krav om uddannet turneringsleder. Spillende turneringsleder accepteres. Den
arrangerende klub afholder selv evt. omkostninger til turneringsleder.
8. Resultatet af en kvalifikationspulje offentliggøres på arrangørens hjemmeside.
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