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Vårens vakreste eventyr, finalen i NM for
klubblag arrangeres i Ålesund 13. – 16. mai
2010. Kvalifiseringen til dette eventyret starter
allerede i oktober. Vil du være med, meld din
interesse til klubbleder. Rundeavgift pr. lag er kr 300,i 1. runde, kr 350,- i 2. runde, kr 400,- i 3. runde og kr 450 i 4.-6. runde.
Alle klubber tilsluttet Norsk Bridgeforbund inviteres til å delta i NM for klubblag 2010. En klubb kan stille
med så mange lag den ønsker i turneringen. Alle deltakere på lagene må være medlem i den klubb de
representerer i turneringen.
NM for klubblag arrangeres som en cupturnering over seks runder med kamper over 32/36/40 spill. De
sju gjenværende lagene etter 6. runde samt et lag fra arrangøren møtes i en finale der alle møter alle. I
de innledende rundene trekkes motstanderlag lokalt. I de senere rundene utvides trekningssonene, før
det er fri trekning over hele landet i 6. runde. For seier tildeles spillerne på vinnerlaget 1 forbundspoeng
i runde 1 og 2, 2 FP i runde 3 og 4 og 3 FP i runde 5 og 6.
Alle lag deltar i første runde – det blir ingen walk over. For at antall lag fra og med andre runde skal
bli riktig, vil et tilstrekkelig antall av lagene som taper i første runde gå videre til andre runde. Taperne
rangeres etter IMP-differanse i kampen (lavest=best), deretter etter total IMP-omsetning i kampen
(lavest=best) og hvis dette ikke holder for å skille lag foretas loddtrekning.
Det er fritak fra kravet om lisens i første runde – det inntrer først fra andre runde. Det vil si at spillere
som ikke har årslisens slipper å løse enkeltlisens for kampen i første runde.
Påmelding foretas på BTS; http://eple.hib.no/bts/. Legg inn all informasjon så tidlig som mulig – spesielt
MÅ lagkaptein med telefonnummer og E-postadresse oppgis. NB! IKKE SEND STARTKONTINGENT. Denne
vil bli fakturert etter at alle lag fra klubben er slått ut.

Husk: Påmeldingsfrist for 1. runde er 1. oktober 2009

