5. Forslag om tilføjelse til Klubregler for
Ballerup Bridge Club
Ifølge DBf´s turneringsbestemmelser § 307A skal mobiltelefoner og lignende udstyr, som
medbringes, være slukket/på flytilstand. Hvis udstyret giver hørbart signal eller betjenes
(bortset fra slukning) straffes deltageren med fradrag i scoren.
Jeg synes naturligvis, at telefoner skal være slukket og på lydløs, men jeg synes, det er en
urimeligt hård straf (et eller flere standardfradrag), og at den i praksis bliver svær at
administrere på almindelige klubaftener.
Jeg tror, at reglerne er lavet, for at det skal gøre det svært for deltagere ved større turneringer
at snyde. Men jeg forventer at spillerne i klubben ikke vil anvende deres telefoner til snyd.
Derfor foreslår jeg, at vi afviger DBf´s turneringsbestemmelser på det punkt, og jeg har tilføjet
mit forslag om tilføjelse til vore klubregler §7 herunder med rødt (punkt 7.6)
Venlig hilsen Astrid Tind

§ 7. Generelt
7.1.

For klubbens turneringer gælder de internationale love og etiske regler, der er
godkendt af DBf.

7.2.

Uregelmæssigheder under meldinger og spil må ikke afgøres af spillerne selv. En
turneringsleder skal altid tilkaldes, så uregelmæssighederne kan blive rettet i overensstemmelse
med DBf’s regler.
Protest mod turneringslederens afgørelse skal afgives til samme senest 5 min. efter
sektionens ophør, og udfyldt appelformular skal på forlangende tilstilles spilleudvalgsformanden
senest næste spilleaften. Spilleudvalgets afgørelse, som skal foreligge senest 14 dage herefter, kan
indankes for distriktet.

7.3.

Når der i en holdturnering benyttes Bridgemate, skal der for hver kamp kun
afleveres en underskrevet resultatblanket. Hvis der ikke benyttes Bridgemate, skal der desuden fra
hvert bord afleveres en underskrevet regnskabsblanket.

7.4.

Fristen for indsigelse mod tastefejl i Bridgemate er 48 timer efter, at resultaterne er
offentliggjort på hjemmesiden. Åbenlyse tastefejl kan umiddelbart rettes af den
turneringsansvarlige.

7.5.

Systemkort er obligatorisk for såvel medlemmer som substitutter i alle klubbens
turneringer. Alert og stopkort skal benyttes i overensstemmelse med DBf’s regler.

7.6.

Mobiltelefoner og lignende udstyr skal normalt være på lydløs eller flytilstand under
spillet. Hvis en spiller har et særligt behov for at kunne kontaktes via mobiltelefonen, kan

turneringslederen give dispensation. På klubaftener gives der i BBC ikke justeret score for at
glemme at have mobiltelefonen på lydløs/flytilstand.

7.7.

Medlemmerne skal behandle alt materiale med omhu og være turneringslederen
behjælpelig med turneringens afvikling samt med oprydning efter spillet. Ordensregler i øvrigt
udarbejdes af bestyrelsen.

7.8.

Medlemmerne holdes orienteret om arrangementer i klubben og om turneringer på
distrikts-, kreds- og forbundsniveau.

7.9.

Bestyrelsens og spilleudvalgets sammensætning fremgår af klubbens hjemmeside.

Disse klubregler er vedtaget på generalforsamlingen den 14. september 2021

