Upplägg för
4 mannaserien
hösten 2018
Sammandragen är avsedd att spelas någon av nedanstående datum.
Datum – mån - vecka
9 sept 36, 23 sept 38, 7 okt 40, 21 okt 42, 4 nov 44, 18 nov 46, 2 dec 48. Tyvärr så utgår datum med
överstryckning. (Vilka datum det blir beror på hur många lag som anmäler sig)
Speldagar kommer att vara söndagar. Spelet börjar 13:00 anmälan SENAST 10 min före start.
Spelplats kommer att vara Piteå BS ordinarie spellokal IOGT lokalen Öjebyn.
Spelavgiften är 50: -/spelare i detta ingår fika.
Silverpoäng utdelas i samtliga matcher.

ANMÄLAN till denna fyrmannaserie skall ske senast den 22 aug 2018.
Samtliga lag måste anmäla MINST 4 spelare som ordinarie i laget. Samt en kontaktperson med e-mail & tel.
Vid anmälan kan man begära att få spela i grupp 1 eller 2.
Syftet är att arrangera spel i 2 grupper. Om max 7 lag eller mindre är anmälda kör vi bara en serie.
Grupp 1 skall innehålla minst 4 lag. (Gruppen kommer att vara mer tävlingsinriktad än grupp 2)
Grupp 2 skall innehålla min 4 lag och max 8 lag. (Denna grupp är mer tränings/utbildnings/trivsel betonad).
Reserver får användas fritt mellan de olika lagen.
Spelare som är ordinarie i ett lag (gäller endast grupp 1) får ej delta som reserv i ett annat lag.
Fördelningen av grupperna kommer att göras så jämt som möjligt.
Stig R Hedenström är ansvarig för gruppindelningen.
Spelprogram kommer att presenteras på Piteå BS hemsida lördagen den 25 aug 2018.
Kan 2 lag inte mötas vid ett fastställt datum. SKALL (TA) kontaktas. Senast 5 dag före det tilltänkta datumet.
Regler. Enligt Svensk Bridge, vad som avser poäng beräkning för 4 manna tävlingar samt övriga regler.
Deklarationskort skall finnas i 2 ex.
Nord vid respektive bord är ANSVARIG att till (TA) lämna resultat efter varje halvlek samt efter match.
Bridgemate kommer att användas, samtliga brickorna kommer vara lagda i förväg.
Resultat från varje sammandrag kommer att redovisas på Piteå BS hemsida. www.piteabridge.se
Tävlingsledare kommer att presenteras vid varje sammandrag. TL kan även vara spelande TL.
Ansvarig/kontakt person för anmälan, Johan Berglund tfn 070-252 21 28. mailto:johanberglund@yahoo.com
Övriga frågor, anmälan och tävlingsansvarig (TA) för tävlingarna är Stig R Hedenström tfn 070 - 697 36 22.
mailto:stig@hedenstrom.eu
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