Vejledning for afholdelse af semifinaler
& finaler, for par & holdturneringer:
Semifinaler og finaler, i distriktets par- & holdturneringer, afvikles i samarbejde mellem distriktet
og den klub bestyrelsen udpeger.
Turneringerne arrangeres af distriktsbestyrelsen, der udpeger et medlem som turneringsansvarlig
(TA). Klubberne samarbejder med TA om afviklingen af turneringen.
Klubbens opgaver:
-

-

-

-

-

Lokaler der svarer til antal deltagere (anfør hvor mange par i kan have).
Borde af passende størrelse, 2 almindelige borde til turneringslederen og et bord
til præmier. Bordene skal være opstillet, senest en time før turneringsstart –
gerne nummererede. Husk god afstand mellem bordene.
Meldebokse.
Bridgemate, server, printer & PC’er med internetadgang. Distriktets bridgecentral skal være installeret (hjælper TA med inden turneringen).
Bridgeure(r) med vejledning. Spilles der i 2 lokaler, er 2 bridgeure påkrævet.
Distriktet hjælper med at låne bridgeure, hvis klubben ikke selv har.
Kort – der spilles altid med maskinlagte kort. Den arrangerende klub har førsteret
til at levere kort. Man kan udpege en anden klub, ellers sørger distriktet for at udpege én. Prisen er kr. 2,- pr. læg.
Forplejning og opkrævning herfor. Der forventes en rimelig varieret buffet/smørrebrød eller andet. Ved halvdags arrangementer forventes minimum bolle(r) +
kage eller tilsvarende. Der forventes fri kaffe/te, postevand mens salg af øl og
vand, kan gå i klubkassen. Deltagerne kan aktivt fravælge frokost, men ikke kaffe
og brød.
Medhjælp sørger klubben for. Klubben forpligter sig til, at stille med 1 – 2 pers.
der kan hjælpe TUR-leder under hele turneringen (kan ikke være spillere, med
mindre andet er aftalt). Skal hjælpe med opkrævning af eventuel manglende deltager betaling, kort bytning og meget andet.
Fotos og indkøb af blomster aftales med TA
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-

Turneringslederen skal have samme forplejning som spillerne + 2 øl/vand (kan
indregnes i spillernes egen betaling).

-

Husleje/lokaleleje afregnes med kr. 1000,00 pr. spilledag,
dog 750 kr. ved halvdagsturneringer.

Økonomi:

-

Distriktets opgaver omfatter alt, der ikke er nævnt ovenfor.

-

Ved heldags turneringer startes kl. 09.50 med information - spillet sættes i
gang kl.10.00. Der spilles fra ca. 50 til ca. 60 spil, dette er gældende for
finaler. Præmieoverrækkelse ca. kl. 18.00.
Ved halvdags turneringer startes kl. 12.30. Der spilles fra 33 – 36 spil. Også
her forventes præmieoverrækkelse ca. kl. 18.00, gældende for semifinaler og
lignende turneringer.

Tidsplan:

-

Ovenstående gælder generelt for alle turneringer, uanset antal deltagende par. Eventuelle ændringer
afgøres af Distriktet og meddeles arrangøren, så tidligt som muligt.
Kontaktperson i alle spørgsmål er distriktets turneringsansvarlige, eller den der bliver udpeget
hertil, ved den enkelte turnering. Det vil tydeligt fremgå, hvem der er kontaktperson i Distriktet, når
klubben skal afholde en turnering.
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