Distrikt Nordsjælland

Holdturneringen serie 1x, 1y og 2
Turneringen har deltagelse af hold med spillere fra
distriktets klubber, og det er en rigtig hyggelig turnering.
Spillested:

Slotsbridge - Hillerød, Ægirsvej 7 B, 3400 Hillerød.

Spilledage: Søndage: 16/10, 30/10 2022, 8/1, 26/2, 26/3 og 23/4 2023.
Spilstart alle dage kl 9:30.
Indskud:

100 kr. pr. hold plus 100 kr. pr. spilleaften. Spiller man
eksempelvis 5 kampe, skal holdet betale 600 kr. i alt.
Indskuddet bedes indbetalt på
reg. nr. 1551 konto nr. 11184286..

Mesterpoint: 20 – 16 – 12 sølvpoint pr. kamp for serie 1 – 2 – 3.
Præmier:

600 kr. og 400 kr. til nr. 1 og 2 i hver række.
200 kr. til vinderen af Nordsjællandsmesterskabet.

Turnering:

Der spilles med edb-givne kort, og der anvendes bridgemates.
Spillerne på hold i Serie 1y og Serie 2 må ikke være tilmeldt hold i en højere
rangerende række i DM-pyramiden, mens Serie 1x er åben for hold, hvor en
eller flere spillere også er tilmeldt hold i en højere rangerende række.
Distriktsmesterskabet afgøres i en kamp mellem vinderne af Serie 1x og 1y,
og denne kamp afvikles privat ligesom i de seneste par år.

Systemkort: Alle systemer tilladt i danske holdturneringer må anvendes.
DBfs officielle systemkort (det lille) er tilstrækkeligt.
Deltagere:

Hold med 4-6 spillere, hvoraf mindst to spillere i hver kamp skal være
medlemmer af en klub i distriktet. Medbring for god ordens skyld
spillernumrene – især hvis der anvendes substitutter.

Forplejning: Der kan bestilles frokost for 50 kr. pr. person pr. dag. Øl og vand kan
købes. Egne mad- og drikkevarer må gerne medbringes i disse lokaler.
Tilmelding:

Via tilmeldingsmodulet på Nordsjællands Distrikts hjemmeside
senest 2. oktober 2022.
Spørgsmål til turneringen til bridgensj@gmail.com

Ansvarlig:

Jakob Søegaard, 2935 8926
jakob_m_soegaard@hotmail.com

Følg med i distriktets aktiviteter – bliv medlem af gruppen ”Nordsjællands Distrikt – Bridge” på Facebook

