SILVERSTEGEN
regler
•

SILVERSTEGEN spelas endast på Frölunda BS enligt anslaget spelschema
Tävlingen är en lagtävling (seriespel) och spelas med 4-manna beräkning.
Vinner gör det lag som efter avslutad säsong tagit flest VP.

•

Två 12-brickors matcher, utan halvleksbyte, spelas per omgång (spelkväll). Alla
matcher spelas med samma brickor (duplicerade). Vid udda antal lag, spelar de
tre sista lagen i SILVERSTEGEN en ”3-lagsmatch”. I varje match om 12 brickor
spelas om silver- och rankingpoäng enligt 25-0 skala.
Ungefärliga hålltider vid spel i SILVERSTEGEN:
18.15
Senaste anmälningstid och upprättande av spelschemaför
omgångens match 1.
18.30 – 20.00

Omgångens match 1

20.15 – 20.30

Paus och upprättande av ny SILVERSTEGE och spelschema för omgångens match 2.

20.30 – 22.05

Omgångens match 2

•

Det är möjligt (och uppmuntras) att anmäla lag i förväg

•

För varje lag ska en lagkapten finnas. Lagkaptenen får endast spela i ”sitt” lag*. I
laget får hur många spelare som helst delta (dock ej fler än fyra per match).
Spelarna är inte bundna till ett visst lag utan kan under säsongen spela för flera
lagkaptener. Lagkaptenen fördelar lagets prispengar och priser.

•

Lagsammansättningen är fri, men det mest rutinerade paren i varje lag möter
varandra och dito för de mer orutinerade paren.

•

För att lösa situationer med udda antal par kommer tävlingsledningen att stå som
jourhavande par och laget spelar då som: närvarande lagkaptens lag alternativt
som lag TL

•

Individuell tävling löper över hela säsongen med IAF-beräkning. För att kunna
vinna denna krävs deltagande vid minst 50 % av annonserade speltillfällen.

•

Nya lag kan börja när som helst under spelsäsongen men startar då ”underst” på
SILVERSTEGEN.

•

Vid rörelse på SILVERSTEGEN används följande turordning.

Vinst: Laget går upp till närmast lediga plats för varje segermatch (IMP avgör vinst
eller förlust. Vid lika IMP ”vinner” den med bäst placering i stegen).
Förlust: Förlorande lag går ner ett bord i stegen.

