Turneringsreglement - Distrikt Nordjylland
Parturneringer - semifinaler og finaler

Dette turneringsreglement er gældende for semifinaler og finaler i Dame Par, Senior Par,
Mix Par og Åben Par.
Tilmelding og betaling
1. Alle deltagende spillere skal være medlem af DBf. (§301A)
2. Ingen spiller kan forsøge kvalifikation i mere end ét distrikt, uanset på hvilket niveau
dette sker. Man kan dog godt spille med om distriktsmesterskabet i flere distrikter
(§301D).
3. Spillere med klubtilhørsforhold, udenfor distriktet, kan deltage i semifinaler og
finaler, hvis tilmelding og deltagelse sker sammen med en spiller, som er medlem i
en klub under Distrikt Nordjylland.
4. Der er fri tilmelding til finalen i Dame Par og semifinalerne i Senior Par, Mix Par og
Åben Par. Semifinaler afholdes kun hvis der er flere end 22 tilmeldte par til den
enkelte turnering(inkl. seedede par). Tilmelding skal ske til den turneringsansvarlige
efter udsendelse af invitation. Distrikt Nordjylland tilstræber at semifinalerne bliver
spillet.
5. Tilmelding er først endelig, når den turneringsansvarlige har bekræftet tilmeldingen
og indskuddet er betalt. Tilmelding via hjemmesiden eller mail til den
turneringsansvarlige (evt. telefonisk)
6. Tilmelding og betaling af startgebyr skal ske efter det i indbydelsen angivne, før
turneringsstart. Turneringsgebyr indbetales til distriktets konto. Forplejning betales
på spillestedet.
7. Indkaldte spillere kan evt. betale turneringsgebyr på spillestedet før turneringsstart.
8. Ved afbud senere end 5 dage før turneringsstart tilbagebetales turneringsgebyret
ikke, med mindre der kan findes et fuldt betalende erstatningspar. Gælder også
forplejning.

Forplejning:
1. På invitationen oplyses pris på forplejning. Såfremt den enkelte spiller ikke ønsker
forplejning, skal spilleren selv aktivt framelde dette, til den arrangerende klub, som

Turneringsreglement - Distrikt Nordjylland
Parturneringer - semifinaler og finaler

angivet i indbydelsen (dog senest 5 dage før).
2. Betaling sker på spillestedet til den arrangerende klub.
3. ”Opfyldningspar” betaler egen forplejning, hvis de deltager i kvalifikationen. Såfremt
deltagelse i kvalifikation ikke ønskes, betales forplejning af distriktet. Samme
forplejning som øvrige deltagere.
Reserver:
1. Når tidsfristen for bekræftelse af deltagelse i finaler er overskredet, kontakter den
turneringsansvarlige de officielle reserver og tilbyder pladserne til disse.
2. Den turneringsansvarlige er bemyndiget til at finde ”opfyldningspar”, således
der kan laves en balanceret turnering og oversidderrunder undgås. Disse skal, i det
omfang det er muligt, tilbydes ikke-.kvalificerede par fra semifinalen.
3. Efter turneringsstart, indkaldes ikke reserver eller substitutter. Dog undtaget ved
akut sygdom.
4. Såfremt ”opfyldningspar” ønsker at spille om kvalifikation, til finalen og DM, betales
det fulde turneringsgebyr, og deltagelse er på lige vilkår med de øvrige par. Betaling
af turneringsgebyret kan evt. ske på spillestedet. Såfremt parret ikke ønsker at
deltage i kvalifikation, betales turneringsgebyret af distriktet.
Seedning:
1. De forsvarende mestre er seedet direkte til finalen. Det samme gælder par, hvor
begge spillere er tilmeldt hold i den åbne divisionsturnering, Mellemrækken,
Kvalifikationsrække Nord /Syd eller 1. division for Damehold og hvor den enkelte
spiller har spillet mindst 6 halvlege for holdet..
Viser det sig efterfølgende at den enkelte spiller ikke opfylder betingelserne for
seedning annulleres en evt. viderekvalifikation for hele parret .
2. Såfremt en af spillerne i et seedet par har forfald, kan denne ikke erstattes af en
substitut, med mindre denne også er seedningsberettiget (undtaget akut sygdom).
Dog kan den turneringsansvarlige, hvis der ikke er reserve-par, tillade dette for at
undgå en oversidderrunde.
3. Seedede spillere tilmelder selv til finaler. Tilmelding skal ske senest ved udløbet at
tilmeldingsfristen til semifinalen. Distriktet er forpligtet til, i videst muligt omfang, at
sikre sig at spillere med seedningsret er informeret om tilmeldingsfristen. Hvis
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semifinalen aflyses spilles finalen på den fastlage dag for finalen.

Semifinaler:
1. I Senior Par, Mix Par og Åben Par afholdes semifinale et centralt sted i distriktet.
Det tilstræbes, at der ikke spilles mere end 33 - 45 spil. Der inddeles i rækker efter
handicap, således at rækkerne er lige stærke
2. Såfremt antallet af tilmeldte + seedede par er under 23, aflyses semifinalerne og
alle par går direkte til finalen, der spilles på den fastsatte dag for finalen.
Hvis det totale antal til finalen herefter er under 20 kan den turneringsansvarlige –
hvis tiden tillader det – udsende ny indbydelse med det formål at nå op på 20 par.
Pladserne tildeles efter ”først til mølle” princippet.
3. Det tilstræbes at spille med et lige antal borde, for at undgå ”ubalancerede”
turneringer.
4. Ved 2-3 rækker i semifinalen fordeles pladserne til finalen ligeligt mellem lige store
rækker; ellers forholdsmæssigt.
5. Antallet af par, der kvalificerer sig videre til finalen, kan aldrig være større end 20
par fratrukket antallet af seedede par.
6. Hvis den sidste plads går til det bedste par af 2 (f.eks. bedste 9’er) afgøres dette
ved brug af procentscore. Er denne ens, foretages lodtrækning.
7. De 2 bedst placerede ikke kvalificerede par i hver semifinale er officielle reserver til
finalen. Øvrige par er ude af turneringen men kan genindtræde for at undgå en
oversidderrunde i finalen.
Finaler:
1. Antallet af par i finalerne tilstræbes at være 20. Tallet kan være højere, hvis
semifinalen aflyses, eller kan være mindre, hvis deltagerantallet i semifinalerne er
lavt, eller hvis der indløber flere afbud, end der er reserver. Den
turneringsansvarlige er bemyndiget til at finde ”opfyldningspar” således at
oversidderrunder undgås – om muligt skal dette være par fra semifinalerne.
Særlige turneringsbestemmelser:
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1. Ved pointlighed afgøres kvalifikation efter § 223. Ved ligestilling uddeles ens
præmier.
2. Klare indtastningsfejl kan rettes, i op til 7 døgn efter turneringen er afsluttet, såfremt
turneringslederen og den turneringsansvarlige er enige om, at fejlen er åbenlys og
de involverede par accepterer. Dog kun 5 døgn hvis finale spilles i ugen efter
semifinalen. Spilles finalen dagen efter semifinalen, gælder den officielle protesttid.
Tildeling af sølvpoint og evt. videre kvalifikation ændres, mens uddelte præmier ikke
ændres.
3. Tidsoverskridelse behandles efter § 213B. Spillerne skal informeres om risikoen for
tidsstraf, før turneringen går i gang, og at der altid uddeles advarsel først.
4. Det lille systemkort skal anvendes. Alle par skal medbringe 2 udfyldte systemkort.
Udfyldelse jf. § 112.
5. Åbent forsvars-aftaler (§102) og højkunstige systemer (§103) er ikke tilladt..
6. I alle semifinaler og finaler udpeges en mundtlig appel komite, med mindre
turneringslederen skønner, dette ikke er muligt. §§ 251 til 253. Afgørelser herfra kan
appelleres efter gældende regler, dvs.: Med mundtlig appel komite til DBf og uden
mundtlig appel komite til Distriktet.

Generelle regler for semifinaler og finaler:
1. Der spilles om sølvpoint
2. Der spilles minimum i semifinaler 33 – 45 spil og i finaler 45 – 57 spil. Der tilstræbes
et spilantal i den lave ende af intervallet i semifinaler og i den høje ende i finaler.
3. Distriktet sørger for uddannet turneringsleder.
4. Ved 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.
5. Resultatet af turneringer offentliggøres på distriktets hjemmeside.
Vedtaget på Distrikt Nordjyllands bestyrelsesmøde d. 16. august 2016.

