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1

Representationsbestämmelser.
För att erhålla ersättning från klubben fodras att spelaren deltagit i minst 50 % av klubbens ordinarie
speltillfällen.

1.1

Allsvenskan division 3 och division 4 samt DM tävlingar.
När spelare representerar klubben i olika sammanhang, står klubben för alla kostnader, d.v.s.
startavgifter, bordsavgifter och resekostnader. Allsvenskan, DM, lagspel mellan klubbar i distriktet
samt Svenska Cupen ingår.
Reseersättning enligt punkt 2 nedan.

1.2

Lågfärgstävling.
PBS svarar för halv startavgift och reseersättning enligt punkt 2 nedan.

1.3

Övriga tävlingar i Norrbotten.
För att främja medlemmarnas deltagande i inbjudningstävlingar inom distriktets klubbar, lämnas ett
bidrag med 50 % av startavgiften. Reseersättning utgår ej. Bidraget förutsätter att punkt 1 uppfylls.
Gäller EJ egna arrangerade tävlingar, t.ex. Paltliret, Arnemarksknekten och Lillpitedamen.

1.4

Lagspel mellan klubbar i Distriktet samt Svenska Cupen.
Vid klubbens deltagande i Klubbmatcher och lagspel i Distriktet.
PBS svarar för hel startavgift och reseersättning enligt punkt 2 nedan.

1.5

SM-spel.
Medlem som lyckats kvalificera sig till SM-final får ett bidrag från klubben på 1000 kronor, förutsatt
spel på SM.
Spelaren skall vara medlem i Piteå BS både vid kvalificering och SM spel.

2

Reseersättning.
Reseersättning utgår med 18.50 kr/mil enligt statens resereglemente från Piteå kommun. Största
möjliga samåkning är en förutsättning.

3

Anmälan vid speltillfälle och spelavgifter.

3.1

Spelare SKALL anmäla sig personligen senast 10 min för utsatt tid för spelet påbörjande.
Spelare som av någon anledning skulle bli sen, kan meddela detta till ansvarig för tävlingen men för
deltagande krävs att man finns på plats då tävlingen startar.

3.2

Kvällsbridgen, Dagbridgen och Sommarbridgen.
Spelavgiften är tills vidare 40 kronor per spelare oavsett speltyp inkl. simultantävling.
Spelavgiften är tills vidare 20 kronor för juniorer. (Junior är du till och med fyllda 25år).

3.3

Kvällsbridgen, Dagbridgen och Sommarbridgen.
Spelavgiften är tills vidare 40 kronor per spelare oavsett speltyp inkl. simultantävling.
Spelavgiften är tills vidare 20 kronor för juniorer. (Junior är du till och med fyllda 25år).
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3.4

Hedersmedlem.
Hedersmedlem är helt befriad från spelavgiften.

4.1

Regler för lagmatchen Piteå-Älvsbyn.
Uttagning sker under 3 spelkvällar, 2 bästa av 3 tävlingar räknas, man måste spela med samma partner
minst 2 ggr.

4.2

Regler för klubbmästerskap par tävling.
Tävlingen spelas under 3 spelkvällar, 2 bästa av 3 tävlingar räknas, man måste spela med
samma partner minst 2 ggr.

5

Medlemsavgiften till Svensk Bridge.
Medlemsavgiften till Svensk Bridge ska betalas av den enskilde medlemmen. Medlemsavgiften skall
vara betald senast den 30 juni. PÅTALAS VID ÅRSMÖTET!

6

Dagbridgen.
Dagbridgen är en del av Piteå BS verksamhet och administreras som en sektion i klubben.
Dagbridgens ekonomi administreras därmed inom klubbens ordinarie verksamhet.

7

Speltiden.
Speltiden tenderar att dra ut på tiden mer och mer. Från och med årsmötet 2017 är det alla
medlemmars ansvar att vara mer disciplinerade vid spelkvällarna för att motverka detta.

8.1

Protesttider/korrigering av brickor.
Eftersom det inte lätt att hinna se om resultatet är rätt infört vid speltillfället så gäller följande.
# Vid partävling sträcker sig protesttiden i klubben till kl. 12.00 dag efter spelad tävling.
# Vid barometertävling är protesttiden 10 minuter efter resultatet redovisats vid speltillfället.

Korrigering av brickor.
# Korrigering/ändring av bricka under speltillfället medför inga bestraffningar eller avdrag.
# Korrigering/ändring av bricka i efterhand kan påtalas mellan kl 08.00-12.00 dag efter speldag.
(Detta gäller EJ vid barometertävling).
# Vid Korrigering/ändring av bricka kommer båda inblandade paren bestraffas med 10 % avdrag
på toppen av aktuella brickan. Styrelsen utser vem anmälaren skall kontakta. Information om
kontaktpersoner skall finnas på Piteå BS hemsida. Denne skall se till att rättelsen registreras
senast innan nästa speltillfälle, samt meddela det nya resultatet till Svensk Bridge.
Syftet med detta är att alla skall bli mer noggranna vid registrering och kontroll av resultat.

8.2

Psykbudgivning.
Psykbudgivning får absolut inte förekomma på klubben. Om det ändå händer, kommer brickan att
korrigeras till förmån för det par som blivit lidande.
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8.3

Etiska regler.
Mobiltelefoner SKALL vara avstängda.
Måste telefonen vara på av olika anledningar ska tävlingsledare godkänna detta.
Samtliga spelare skall antingen sitta kvar vid bordet eller under tystnad lämna lokalen tills dess
ronden är färdigspelad. Ansvarig för detta efterlevs är tävlingsledaren.

8.4

Disciplinåtgärder.
Otrevligt uppträdande.
Tala högt vid bordet eller i spellokalen. Gäller från tävlingen börjar till dess den är avslutad.
1:a Tillfället Varning. Denna varning kvarstår och försvinner inte förrän tävlingen är avslutad.
2:a Tillfället 5 poängs avdrag.
3:e Tillfället 10 poängs avdrag.
Detta gäller vid varje speltillfälle. Dagtävling eller kvällstävling.
Ansvarig för dessa bestraffningar utdelas är tävlingsledare eller tävlingsansvarig.

8.5

Spelare som pratar om brickor på ett sådant sätt att någon av de övriga spelarna i lokalen får
fördel av detta. SKALL tävlingsledaren/ansvarig tilldela den felande spelaren och paret ett
poängavdrag med 10 poäng på deras slutresultat. Detta gäller vid varje tillfälle en sådan
situation uppstår.

9

Klubbspel och budsystem vid kvällstävlingar.
Klubbspel och budsystem är tillåtet enligt nedan.
Generellt gäller att de som har komplicerade bud skall redovisa försvarsmetoder.

Samtliga spelare skall använda och uppvisa ett Systemdeklarationskort
9.1

Grupp 1 Kvällsbridge.
Inga begränsningar.
Mot nybörjare ska övriga spelare spela deras system ”orange kort”.
Så länge man är I- medlem är man nybörjare det vill säga 2 säsonger.
Spelare på klubben bestämmer själv hur länge de vill spela med ”orange kort”.

9.2

Grupp 2 Kvällsbridge.
Modern Standard eller Nordisk Standard.
Mot nybörjare ska övriga spelare spela deras system ”orange kort”.
Så länge man är I- medlem är man nybörjare det vill säga 2 säsonger.
Spelare på klubben bestämmer själv hur länge de vill spela med ”orange kort”.
Par kan välja att spela sina system vid inbördes möten, om båda paren är överens.

9.3

Dagbridge (trivsel & utbildningsbridge).
Inga begränsningar.
Mot nybörjare ska övriga spelare spela deras system ”orange kort”.
Så länge man är I- medlem är man nybörjare det vill säga 2 säsonger.
Spelare på klubben bestämmer själv hur länge de vill spela med ”orange kort”.
Inget krav på att man behöver uppvisa ett Systemdeklarationskort, men det är ändå att föredra.

Piteå Bridgesällskap

PITEÅ
BRIDGESÄLLSKAP
KLUBBREGLER
9.4

Sommarbridge.
Inga begränsningar.
Mot nybörjare ska övriga spelare spela deras system ”orange kort”.
Så länge man är I- medlem är man nybörjare det vill säga 2 säsonger.
Spelare på klubben bestämmer själv hur länge de vill spela med ”orange kort”.

Samtliga spelare skall använda och uppvisa ett Systemdeklarationskort.
10

Ekonomi.
Grundförutsättningen är att styrelsen får mandat att hantera de ekonomiska förutsättningarna enligt på
årsmötet fastställd budget och delegationsordning.

11

Delegationsordning.
Ordförande upp till 2 000 kronor
Styrelsen upp till 10 000 kronor
Medlemsmöte för summor över 10 000 kronor

Alkohol och andra berusningsmedel
Bridgespel och droger är oförenliga.

Definitioner
Alkoholdryck:
Dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.
Annat berusningsmedel: Bl.a. narkotika och teknisk sprit.
Spellokal:
Det utrymme där spelbord är uppställda för spel i den aktuella
tävlingen.
Tävlingstid:
Omfattar en kalenderdag eller del av sådan och inleds 15 minuter
innan spelet påbörjas samt pågår tills spelet avslutats vid samtliga
bord.
Policy
Spelare eller åskådare får inte förtära eller förvara alkoholdrycker i spellokal. Inte heller får
försäljning av alkoholdrycker ske i sådan lokal under tävlingstiden. Arrangör bör i detta
sammanhang vara uppmärksam på att man inte heller vid andra tidpunkter får sälja
alkoholdrycker, så vitt de inte uppfyller de krav som ställs i alkohollagen för sådan försäljning.
Drycker som inte får förvaras i spellokalen av spelare eller åskådare skall i förekommande fall
lämnas till tävlingsledningen för förvaring under tävlingstiden.
Den som lämnar tävlingen innan den avslutats får i samband därmed sina drycker åter.
TL skall avvisa spelare eller åskådare som är märkbart påverkad av alkohol eller annat
berusningsmedel från spellokalen. TL skall anmäla spelare som avvisats eller överträtt dessa
bestämmelser till disciplinnämnden.
Beslutade och fastställda vid årsmötet för Piteå Bridgesällskap 22 maj 2018.
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