Regler for BBO-turneringer arrangert av Norsk Bridgeforbund
1. Alle med norsk IP-adresse kan delta.
2. Norske spillere med utenlandsk IP-adresse kan også delta. Gi beskjed om dette til
bridge@bridge.no før turneringshelga, eller til NBF BBO i turneringschatten i god tid før
turneringsstart – rett før kan verten være travelt opptatt med andre ting.
3. For å kunne delta i NBFs BBO-turneringer, må den enkelte sørge for å registrere sitt nick i
NBFs database. Dette kan den enkelte gjøre ved å logge inn på bridge.no og redigere sin
personlige profil, eller få administrator i sin klubb til å registrere dette via
Klubbadministrasjon.
4. Roboter tillates ikke i NBFs BBO-turneringer – for å delta må man ha en fysisk makker og
spille med.
5. Turneringene vil være synlige på turneringsoversikten på BBO og tilgjengelige for påmelding
to timer før turneringsstart.
Turneringene finner man ved å logge inn på BBO, velge «Competitive» og deretter enten
«BBO Points Tournaments» eller «All Tournament». Begge valg gir deg ei liste over
turneringer, sortert etter starttidspunkt med de som starter først øverst.
Du kan enten skrolle deg nedover lista til du finner «NBF BBO» som host/vert eller
turneringsnavn «Norsk Bridgeforbund Onlineturnering». Eller så kan du søke etter NBF BBO i
søkefeltet oppe til høyre over lista med turneringer.
6. UNDO er tillatt, men ikke OBLIGATORISK. Det anbefales å godta undo ved helt opplagte
feilklikk. Ikke be om undo hvis du f.eks. har glemt systemet og derfor har meldt feil, eller hvis
du har glemt hva som har gått tidligere, og derfor legger et kort som blir feil. Det er bare når
du har klikka på noe annet enn det du mente å klikke på at du kan be om undo. Og det er for
sent å be om undo etter at makkeren din har meldt eller spilt et kort.
Og det er uansett opp til motparten om de vil godkjenne en forespørsel om undo.
7. Alle forventes å fullføre ei turnering de deltar i. Det er ikke akseptabelt å bare forsvinne,
annet enn hvis en mister nettforbindelsen eller ved datakrasj eller liknende. Skulle det skje
noe presserende, og man må forlate turneringa; gi beskjed til makker og/eller
Turneringsleder (TL) – det siste slik at TL får mulighet til å sette inn en ny spiller når du
forlater turneringa. Spillere som mister forbindelsen/blir kasta ut, vil bli tatt inn i turneringa
igjen når de returnerer.
8. Alle forventes å opptre hyggelig overfor makker og motspillere. Etiketten er å hilse på
motparten når man kommer til bordet, ved å si «hei» eller liknende i chatten. Ufin språkbruk
er IKKE tillatt.

9. Hvis dere ikke rekker å fullføre et spill før rundeskift, og stikkantallet er opplagt, kan TL gis
beskjed om dette. Da vil TL, om resultatet er opplagt, justere spillet til det stikkantallet som
ville blitt resultatet om spillet hadde blitt fullført. For spill som ikke fullføres justerer BBO
automatisk stikkantallet i helt opplagte situasjoner, ellers blir det automatisk justert til
middels for begge par når det byttes til ny runde. Dersom dere mener resultatet burde blitt
annerledes enn det BBO automatisk justerer til, ta kontakt med TL.
10. Ved overtredelse av punkt 6 ovenfor – og ellers, må TL tilkalles umiddelbart; ikke etter
turneringa. Dette fordi TL mens turneringa pågår kan sjekke loggen, og finne ut hva som
faktisk skjedde, både i spillet og hva som ble sagt i chatten. Bruk enten TL-chatten til dette,
alternativt privat chat til TL dersom du ikke ønsker at resten av bordet skal informeres om
tilkallelsen.
11. I monradturneringer (swiss) blir det ei resultatliste for hele turneringa, og mesterpoeng
tildeles på grunnlag av totalt antall par i turneringa. I Mitchellturneringer blir det to
resultatlister; ei for hver retning; mesterpoeng tildeles på grunnlag av antall par i hver enkelt
retning.
I turneringene deles det ut mesterpoeng som i sommerbridge, dvs. at det deles ut
klubbpoeng etter tabell B, og kretspoengbonus etter tabell E-2 i mesterpoengreglementet.
12. Ansvarlig arrangør av turneringene er Norsk Bridgeforbund, noe som innebærer at alle
bestemmelser i bridgelovene, våre vedtekter, turneringsreglement og
mesterpoengreglement gjelder.
Iwona Larssen er vert og hovedturneringsleder for turneringene. Iwona setter opp, og
gjennomfører turneringene, og har nicket NBF BBO. Ved stor deltakelse vil Iwona kunne
legge til ytterligere TLer.
I tillegg har vi et TL-panel som konsulteres ved behov. Dette består av Ragnar Davidsen
(rdavids), Kristian Barstad Ellingsen (krisell), Allan Livgård (livgard) og Harald Berre Skjæran
(skjaeran).
13. Alertering og annonsering
Vi følger stort sett de vanlige reglene for annonsering og alertering. På BBO
annonserer/alerterer man sine egne meldinger. Dette gjøres ved å klikke på alertknappen og
legge inn forklaring FØR man avgir meldinga.
Åpningene 1, 1, 1NT, 2, 2, 2 og 2 skal dermed alltid alerteres og forklares. Det
samme gjelder alle kunstige/konvensjonelle meldinger. På nett inkluderer dette pass, dobler
og redobler (som vi nå ikke alerterer i livebridge), samt hele veien til 7NT (vi slutter ikke å
alertere etter 3NT).
14. Konsekvenser av dårlig oppførsel:
a. Mild forseelse fører til advarsel.
b. Grov språkbruk eller trakassering av makker/motstandere, eller mild forseelse etter
forutgående advarsel, fører til to ukers utestengelse.
c. Gjentakelse av punkt b. gir to måneders utestengelse

d. Meget grov forseelse (f.eks. seksuell trakassering, trusler, juks) fører til rapport til
Disiplinærkomitéen og utestengelse fram til komitéen har avgitt dom.
15. Sammenlagtresultat
Sammenlagtresultatet er en Poengserie (i Ruter), hvor alle som deltar i turneringe får fem
poeng «for oppmøtet», og de ti beste i tillegg for bonuspoeng for plassering. Skalaen
(inkludert bonus) er: 100-80-60-50-40-30-25-20-15-10-5-5-5-osv.
Alle resultat teller med.
16. Premiering
a. Hver måned turneringene arrangeres settes det av kr 5.000 i premiepotten
b. Senest i august fordeles potten etter følgende: (tidligere om vi avslutter turneringene
på et tidligere tidspunkt)
i. 1. plass:
25 % av potten
ii. 2. plass :
15 % av potten
iii. 3. plass:
10 % av potten
iv. Trukne premier
10 premier à 5 % av potten
De trukne premiene vinnes etter «lodd-prinsippet», hvor hver deltakelse gir ett lodd.
Har du spilt 15 turneringer får du altså 15 lodd i trekninga.

