
Harestua Bridgeklubb Regler for deltagelse i turneringer og utregning av score.
Vedtatt på årsmøte 9/5-2008

Harestua Bridgeklubb – regler for deltagelse i turneringer 
og utregning av score.

I utregning av turnerings-score brukes den enkelte spillekvelds prosent-score, hvor 100% 
score tilsvarer middelscore.

Spilling med stedfortreder
Om en spiller fra et makkerpar er fraværende og den andre spilleren stiller med stedfortreder, 
brukes oppnådd poengsum den kvelden som kvelds-score i turneringa om denne er lik eller 
mer enn 90%. Hvis oppnådd poengsum er mindre enn 90%, tildeles 90% (middel minus 
10%).

Fravær fra spillekveld
Om et par som deltar i gjeldende turnering er fraværende en spillekveld, tildeles poengsum 
90% i gjeldende turnering.

Minimum spillekvelder i en turnering
Et makkerpar må delta i et antall spillekvelder i den gjeldende turneringa tilsvarende 
minimum 60% av totalt antall spillekvelder i turneringa for å bli med i sluttresultatet i 
turneringa.

(Dette tilsvarer deltagelse på minst 3 kvelder i en turnering over 5 kvelder (=60%); minimum 
6 kvelder i en turnering over 10 kvelder (=60%); minimum 7 kvelder i en turnering over 11 
kvelder (=64%); minimum 8 kvelder i en turnering over 12 kvelder (=67%).)

Poeng-giving på enkeltspill ved tvungen walk-over
Når par får tvungen walkover, for eksempel ved feil spilte spill ved enkeltbord eller ved bruk 
av svans, gis paret minst 60% av middelscore, eller dersom de på sine spilte spill har et snitt 
som er høyere enn dette, gis de sin snittscore, på walkover-spillene.
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Spesielt for handicap-turnering

Utregning av handicap
Handicap regnes ut på grunnlag av alle spilte klubbkvelder fra og med oppstart av 
(høst)sesongen til og med siste spillekveld før handicap-turneringa starter. Hver spillekvelds 
score i prosent legges sammen og deles på antall deltatte spillekvelder. Dette danner 
makkerparenes handicap.

Et gitt makkerpar må ha spilt sammen minst tre klubbkvelder for at handicap kan regnes ut og 
brukes i handicap-turneringa.

Utregning av kvelds-score til handicap-turneringa
Oppnådd score på en gitt spillekveld justeres med handicapet og denne justerte score tildeles i 
handicap-turneringa. Justert score regnes ut slik (ks=kvelds-score i prosent, hc=handicap): 
ks / hc * 100.

Par uten handicap
Makkerpar som ikke har spilt sammen tilstrekkelig antall ganger til at handicap kan regnes ut, 
gis 100% i handicap (dvs oppnådd kvelds-score tildeles i handicap-turneringa).

Stedfortreder
Om spiller og stedfortreder har spilt sammen tilstrekkelig antall ganger til at handicap for 
paret kan regnes ut, brukes dette spillerparets handicap ved utregning av score til handicap-
turneringa.

Fravær fra spillekveld
Ved fravær tildeles poengsum 90% i handicap-turneringa. Det regnes ikke ut handicap på 
denne minimums-score; det tildeles altså 90% uansett parets handicap.
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