Distrikt Nordjylland

Vejledning
For afholdelse af semifinaler og finaler

Semifinaler og finaler i distriktets parturneringer afvikles i samarbejde mellem distriktet og en af
bestyrelsen udpeget klub efter ansøgning herfra.
Turneringerne arrangeres af distriktsbestyrelsen, der udpeger et medlem som turneringsansvarlig.
Klubberne arbejder under ansvar over for sidstnævnte.
Klubbens opgaver
-

Lokaler der passer til antallet af deltagere – ca. 20 par.
Borde af en velegnet størrelse. Udover spilleborde skal der være 2 almindelige
borde til rådighed for turneringslederen.
Meldekasser i tilstrækkeligt antal.
Bridgeur. Spilles der i 2 lokaler kræves 2 bridgeure. Råder klubben ikke over
sådanne vil distriktet fremskaffe dem.
Forplejning. Klubben arrangerer alt omkring forplejning af spillerne, herunder
opkrævning af betaling – der er aktiv framelding.
Medhjælpere. Klubben er forpligtet til at stille 1 - 2 personer til rådighed for
TUR-leder under hele turneringen (kan ikke være spillere, med mindre dette
aftales med turneringslederen).
Opkrævning både turneringsafgift foretages af distriktet.
Bridgemate. Såfremt klubben råder over sådanne stilles de vederlagsfrit til
rådighed. Ved behov for supplering meddeles dette til distriktet snarest.
Der spilles altid med EDB-givne kort. Arrangørklubben har førsteret til levering
af disse. Dernæst en klub udpeget af arrangørklubben og endelig klub udpeget af
distriktet. Prisen er altid 2 kr. per læg.

Økonomi
-

-
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Forplejning. Forplejning dækker frokost, kaffepause samt fri kaffe/te hele dagen.
Prisen for forplejning skal meddeles distriktet 2 mdr. før afholdelse. Derudover
skal beløbet dække TUR-leders forplejning inkl. 1 øl/vand efter eget valg.
Med mindre klubben selv står for hele eller dele af madlavningen er det ikke
hensigten at der skal være overskud på forplejningen.
Øl og vand skal kunne købes. Fortjeneste herved er distriktet uvedkommende.
”Husleje.” Klubben modtager 1000,- kr. for det praktiske arrangement.
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-

Dobbeltarrangement. Såfremt klubben afvikler såvel semifinale som finale
afregnes hvert arrangement for sig.

Tidsplan
9.50
10.00

Velkomst
Turneringsstart
6 runder á 3 spil
12.15-12.45 Frokost
6 runder á 3 spil
15.00-15.15 Kaffepause
7 runder á 3 spil
ca. 18.00
Præmieoverrækkelse
Ovenstående gælder for turneringer med 20 deltagende par. Evt. ændringer i forhold
hertil afgøres af distriktet og meddeles arrangøren så tidligt som muligt
Distriktets opgaver
Distriktets opgaver omfatter alt, der ikke er nævnt ovenfor.
Kontaktperson i alle spørgsmål er distriktets parturneringsansvarlige.
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