LARVIK BRIDGEKLUBB INVITERER
til

MAISINGELEN på BBO

Tidspunkt

1. mai 2020 kl. 13:00
Husk at du MÅ være pålogget når turneringa skal starte. Sjekk at du er det, slik at vi unngår at du blir
kastet ut ved oppstart.
Åpen for alle norske spillere.

Startkontingent kr 50,- pr spiller. Halv pris for juniorer.
Premier til beste ¼
Premiene vil være «edruelige», og er mer symbolsk.
Turneringen arrangeres som singelturnering, «BBO-monrad» og med kretspoeng.
Antall spill: 36 (12 runder à 3 spill)
Det legges inn en liten pause (5-10 minutter) etter runde 6

For påmelding:
Påmelding til Heidi Berre Skjæran på e-post hber-pau@online.no eller på SMS 41 25 87 32, eller send
en privat melding på facebook.
Oppgi ved påmelding: Fullt navn, medlemsnummer i NBF, BBO-nick og mobil og/eller e-post.

Turneringa er synlig på BBO 2 timer før start, og vil ha navnet «Maisingel Larvik BK».
Husk at du MÅ melde deg på denne i tillegg til påmelding som nevnt over.
Betaling av startavgift gjøres via vipps til 41258732 (Heidi), og må være betalt før kl. 10:00 1. mai.
Dette for at vi skal få lagt deg til på inkluderingslisten. Dersom du vil betale på bankkonto, ta kontakt
med Heidi for opplysninger.

REGLEMENT

NBF reglement for BBO-turneringer gjelder delvis, og alle mistenkelige spill vil bli gjennomgått og evt.
rapportert via Fairplay. Med delvis menes at regler for sammenlagt og premiering er tatt ut, og eller
er reglementet justert for å passe vår turnering.
Les mer om Fairplay her: https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/NBF-lanserer-FairPlay

«Regler for BBO-turneringer arrangert av Norsk Bridgeforbund» - justert for Larviks turneringer

1. Alle med norsk IP-adresse kan delta.
2. Norske spillere med utenlandsk IP-adresse kan også delta. Gi beskjed om dette til
bridge@bridge.no før turneringshelga, eller til NBF BBO i turneringschatten i god tid før
turneringsstart – rett før kan verten være travelt opptatt med andre ting.
3. For å få registrert mesterpoeng, må den enkelte spiller legge sitt nick inn i NBFs databasen. Dette
kan den enkelte gjøre ved å logge inn på bridge.no og redigere sin personlige profil, eller få
administrator i sin klubb til å registrere dette via Klubbadministrasjon.
4. Turneringene vil være synlige på turneringsoversikten på BBO og tilgjengelige for påmelding to
timer før turneringsstart.
Turneringene finner man ved å logge inn på BBO, velge «Competitive» og deretter enten «Free
Tournaments» eller «All Tournament». Begge valg gir deg ei liste over turneringer, sortert etter
starttidspunkt med de som starter først øverst.
Du kan enten skrolle deg nedover lista til du finner «skjaeran» som host/vert eller turneringsnavn
«Maisingel Larvik BK». Eller så kan du søke etter skjaeran i søkefeltet oppe til høyre over lista med
turneringer.
5. UNDO er tillatt, men ikke OBLIGATORISK. Det anbefales å godta undo ved helt opplagte feilklikk.
Ikke be om undo hvis du f.eks. har glemt systemet og derfor har meldt feil, eller hvis du har glemt hva
som har gått tidligere, og derfor legger et kort som blir feil. Det er bare når du har klikka på noe
annet enn det du mente å klikke på at du kan be om undo. Og det er for sent å be om undo etter at
makkeren din har meldt eller spilt et kort.
Og det er uansett opp til motparten om de vil godkjenne en forespørsel om undo.
6. Alle forventes å fullføre ei turnering de deltar i. Det er ikke akseptabelt å bare forsvinne, annet enn
hvis en mister nettforbindelsen eller ved datakrasj eller liknende. Skulle det skje noe presserende, og
man må forlate turneringa; gi beskjed til makker og/eller Turneringsleder (TL) – det siste slik at TL får
mulighet til å sette inn en ny spiller når du forlater turneringa. Spillere som mister forbindelsen/blir
kasta ut, vil bli tatt inn i turneringa igjen når de returnerer.
7. Alle forventes å opptre hyggelig overfor makker og motspillere. Etiketten er å hilse på motparten
når man kommer til bordet, ved å si «hei» eller liknende i chatten. Ufin språkbruk er IKKE tillatt.

8. Hvis dere ikke rekker å fullføre et spill før rundeskift, og stikkantallet er opplagt, kan TL gis beskjed
om dette. Da vil TL, om resultatet er opplagt, justere spillet til det stikkantallet som ville blitt
resultatet om spillet hadde blitt fullført. For spill som ikke fullføres justerer BBO automatisk
stikkantallet i helt opplagte situasjoner, ellers blir det automatisk justert til middels for begge par når
det byttes til ny runde. Dersom dere mener resultatet burde blitt annerledes enn det BBO automatisk
justerer til, ta kontakt med TL.
9. Ved overtredelse av punkt 6 ovenfor – og ellers, må TL tilkalles umiddelbart; ikke etter turneringa.
Dette fordi TL mens turneringa pågår kan sjekke loggen, og finne ut hva som faktisk skjedde, både i
spillet og hva som ble sagt i chatten. Bruk enten TL-chatten til dette, alternativt privat chat til TL
dersom du ikke ønsker at resten av bordet skal informeres om tilkallelsen.
10. I monradturneringer (swiss) blir det ei resultatliste for hele turneringa, og mesterpoeng tildeles
på grunnlag av totalt antall par i turneringa.
I denne turneringen deles det ut kretspoeng.
11. NBFs vedtekter, turneringsreglement og mesterpoengreglement gjelder.
12. Alertering og annonsering: Vi følger stort sett de vanlige reglene for annonsering og alertering. På
BBO annonserer/alerterer man sine egne meldinger. Dette gjøres ved å klikke på alertknappen og
legge inn forklaring FØR man avgir meldinga.
Åpningene 1kl, 1ru, 1NT, 2kl, 2ru, 2hj og 2sp skal dermed alltid alerteres og forklares. Det samme
gjelder alle kunstige/konvensjonelle meldinger. På nett inkluderer dette pass, dobler og redobler
(som vi nå ikke alerterer i livebridge), samt hele veien til 7NT (vi slutter ikke å alertere etter 3NT).
13. Konsekvenser av dårlig oppførsel: a. Mild forseelse fører til advarsel. b. Grov språkbruk eller
trakassering av makker/motstandere, eller mild forseelse etter forutgående advarsel, fører til to
ukers utestengelse. c. Gjentakelse av punkt b. gir to måneders utestengelse d. Meget grov forseelse
(f.eks. seksuell trakassering, trusler, juks) fører til rapport til Disiplinærkomitéen og utestengelse fram
til komitéen har avgitt dom.

