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Reglement for kvalifisering om retten til å spille i World Bridge Games (OL) 

Målet med kvalifiseringen 

 Mål med kvalifiseringen: Å avgjøre hvilke lag som skal representerer Norge i World Bridge Games. 

 NBFs mål med kvalifiseringen er å bli representert av et best mulig lag i OL. 

 Det skal være en reell kvalifisering der de spillerne som kvalifiserer laget også representerer Norge i 
OL. Ved eventuell erstatning av spiller(e) til mesterskapet bør det etterstrebes at vedkommende 
spiller(e) holder omtrent samme – eller bedre nivå. 

Lagene til kvalifiseringen 

 Det arrangeres en kvalifisering som i utgangspunktet er åpen for alle medlemmer av NBF. 
Dameklassen er selvsagt forbeholdt kvinner. Ved stor påmelding kan antall lag begrenses. Det 
gjøres eventuelt etter rangering av lagene. 

 Spilleavgift for kvalifiseringen er 1.000,- kr pr. spiller (500,- kr for U26 spillere). Overskuddet går fullt 
og helt til laget som reiser og representerer Norge i OL. 

 Lagene er påmeldt med bestemte spillere til kvalifiseringen. Det er selvsagt mulig å endre 
lagoppstillingen dersom det er en spiller/et par som likevel ikke har anledning til å delta i 
kvalifiseringen. 

Intakte lag 

 Det skal være samsvar mellom laget som reiser til mesterskapet og det laget som spilte i 
kvalifiseringen. Kvalifiseringen skal være reell med kravet om intakt lag for deltakelse i OL. 

 Kravet for å få representere Norge i OL er at minst tre spillere må ha spilt kvalifiseringen. 

 Det vil kunne oppstå en situasjon der en spiller har en gyldig grunn for ikke å bli betraktet blant de 
tre spillerne som utgjør grunnlaget for intakt lag. Da vil vedkommende spiller kunne erstattes uten at 
laget mister retten til deltakelse i mesterskapet. 

 Som gyldig grunn vil kunne regnes bl.a. (ikke-uttømmende) egen sykdom, sykdom i nær familie, 
jobbsituasjon, studiesituasjon og familiesituasjon. 

 Om vinnerne ikke oppfyller dette kravet om intakte lag går retten til deltakelse til # 2 i kvalifiseringen. 
Samme krav stilles selvsagt for dette laget om at minst tre spillere må ha spilt i kvalifiseringen. 

 Laget kan fritt supplere eller erstatte – dersom en (flere) spillere er forhindret i å delta – med 
nye/andre spillere til OL. Forutsetning er selvsagt at laget er intakt mht. at tre spillere har spilt i 
kvalifiseringen. 

Representasjon for Norge 

 Når en benytter lagkvalifisering for å avgjøre hvem som skal representere så er det et krav at 
kvalifiseringen skal være reell (intakte lag). Se nærmere under punktet om intakte lag. 

 Spillere/par som er med på å kvalifisere laget for spill i OL, har rett til å delta på laget i OL. 

 Vinnerlaget i kvalifiseringen (i henholdsvis damer og åpen) representerer NBF og Norge i OL. Om 
ikke vinnerlaget oppfyller kravene, går retten videre til lag # 2 med de samme krav til intakt lag. 

 Spillerne på lagene – inntil 6 spillere på hvert lag damer/åpen – i OL dekker selv alle kostnader mht. 
reise og opphold. NBF dekker startkontingent og utstyrer laget med spilleskjorter. 

Gjennomføring av kvalifiseringen 

 Det arrangeres separate kvalifiseringer i dameklassen og åpen klasse. 

 Kvalifiseringen for damer og åpen spilles fra kl. 12:00 lørdag 25. april med avslutning på søndag 26. 
mai senest kl. 14:30. Spillested: NBF Oslos spillelokaler på Montebello. 

 Kvalifiseringen spilles med skjermer. Gjennomføres som triangelkamper. Planen er 96 spill, noe 
som gir 48 spill mot hver av motstanderne. 

 Hvert par må legge fram 2 systemkort ved bordet. 

 NBFs mobilreglement gjelder for kvalifiseringen. For øvrig gjelder NBFs Turneringsreglement for 
forhold som ikke er dekket av reglement for kvalifisering til Bridge-OL. 


