ALLEMANSTRÄFFENS FINAL 2018
Söndagen den 18 mars på Rosengårds Sporthall
Paren som sitter vid bord C 16-18 kan behöva byta parnummer, grupp och bordsplacering om det
blir vakanser vid andra bord! Alla förändringar (reserver, klubb mm) skall rapporteras snarast!

Anmälan sker genom att ni tar plats vid ert bord senast 9.55!
Startavgift 100 kr per spelare samlas in vid borden i rond 1.
Endast jämna pengar, tack! Observera att efteranmälda par (märkta med "x" i startlistan) som
startar vid bord A13-A16 och B14-B17 i rond 1 betalar 200 kr per spelare.

Privatprotokoll finns vid borden där ni startar. I grupp C kan nya
guidekort och privatprotokoll komma senare!
Bridgematedosorna aktiveras en bit in på första ronden.
TL meddelar när ni kan börja mata in resultat!
Speltider:

Man ska sitta vid borden senast 9.55!
10.00-13.35
24 brickor, 20 minuters paus efter 12 brickor
13.35-15.00
Lunch
15.00-18.35
24 brickor, 20 minuters paus efter 12 brickor
Prisutdelning ca 18.45

Tävlingsform: Oändlig Howell i tre grupper, Grupp A=RÖD, Grupp B=BLÅ, Grupp C=GUL.
Semibarometer, man möter 24 par inom den egna gruppen. Bridgemate användes.
Rondtid:

16 minuter per rond inkl. byte. Pauser efter varje 12-brickorsperiod.

Ytterkläder mm kan förvaras på läktaren inne i spellolkalen. OBS! Lämna inga värdesaker utan uppsikt!
Servering:

I pauserna serveras kaffe, vatten och läsk, korv, smörgåsar och kakor mm.
Både varm och kall lunch finns att beställe i cafeterian för 50/60 kronor. Pastasallad med
skinka eller kyckliggryta. Detta skall beställas i cafeterian senast 11.30.

Handikapp:

Tävlingen spelas med det nationella handikappet och avdrag sker löpande.

System mm Silvertävling. Svenska Bridgeförbundets generella regler gäller.
Rökfritt:

Det är rökfritt i hela byggnaden, även på toaletterna och i källaren! All rökning utomhus och
inte direkt utanför entrédörren! Det finns hinkar för fimpar! Entrédörren skall hållas stängd.

Funktionärer: TL: Jan Eric Larsson, Dan Nilsson.
Sekretariat/TL: Fredrik Jarlvik. Brickbytare: Marto, Erik, Peter.
Priser:

Priser till 16 par (med handikapp inräknat), 3000-2000-1000-700 kronor i kontanter samt
därefter andra priser. De tre bästa får diplom. Det delas även ut priser till omgångsvinnare
samt medelpriser (6-brickorsomgångar). För att få ert pris skall ni vara närvarande vid
prisutdelningen (eller att någon annan hämtar priset åt er).

Resultat, brickor och scorer presenteras även på vår hemsida.
(förhoppningsvis senast 21.30) http://skanesbf.svenskbridge.se/
Välkomna till en trevlig bridgetävling med lång tradition!
SKÅNES BRIDGEFÖRBUND, 040-26 33 40

