PRAVILNIK SLOVENSKE BRIDGE LIGE
Uvodna določila

1. člen
Slovenska Bridge Liga je moštveno državno prvenstvo, ki določi klubskega prvaka
Slovenije.
2. člen
V tem pravilniku imajo uporabljeni izrazi in kratice naslednji pomen:






BZS = Bridge zveza Slovenije
SBL = Slovenska bridge liga
MT = mojstrske točke BZS
Registriran igralec = igralec, ki je v tekoči tekmovalni sezoni registriran pri BZS
Klub = društvo, ki je v tekoči tekmovalni sezoni član BZS in je z BZS v dobrih
odnosih
Udeleženci Slovenske bridge lige
3. člen

Udeleženci SBL so moštva – reprezentance klubov. Moštva nosijo imena klubov,
katere zastopajo (npr. Tivoli 1, Postojna 2…). Pogoji za sodelovanje moštva na SBL:
(1) moštvo sestavlja od 4 do 8 registriranih igralcev;
(2) vsak član moštva mora biti matični član kluba, ki ga zastopa;
(3) posamezen igralec je lahko prijavljen le v enem moštvu;
(4) klub prijavi moštvo v roku, ki ga razpiše BZS.
Format tekmovanja
4. člen
Tekmovanje poteka v dveh ligah. V I. SBL nastopa 10 moštev. Če je skupno
prijavljenih vsaj 16 moštev, se ustanovi II. SBL. Če je v II. SBL več kot 10 moštev,
se lahko razdeli na več delov. V tem primeru tekmovalna komisija BZS določi način
kvalifikacije v I. SBL v skladu z določili 8. člena tega pravilnika. Tekmovanje v obeh
ligah poteka istočasno in po enakih pravilih, če ni v tem pravilniku drugače
določeno.
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5. člen
Tekmovanje organizira BZS. Gostitelje tekmovanja izbere BZS v skladu z
razdelilnikom pravic do organizacije po posameznih klubih. Če se klub odreče tem
pravicam, ima BZS prosto izbiro pri izbiri nadomestnega gostitelja.

Način tekmovanja
6. člen
V SBL se igra dvoboje po ligaškem sistemu »vsak z vsakim« (Round Robin). Moštva
se najprej razvrsti glede na skupno število MT prvih štirih igralcev moštva na Rating
lestvici. Vsako moštvo igra dvoboj z vsakim moštvom na 32 bordov (2x16 bordov).
Po 16 bordih se izvede obvezna menjava nasprotnikov. Rezultati se iz IMP
preračunajo v VP po veljavni lestvici WBF. Tekmovanje v I. SBL poteka z uporabo
zaslonov.
7. člen
Končna uvrstitev se določi glede na število osvojenih VP. Če imata dve moštvi enako
število VP, se upošteva naslednje kriterije (v tem vrstnem redu) :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

medsebojni dvoboj (v VP);
VP brez upoštevanja rezultata z zadnje uvrščenim moštvom;
VP brez upoštevanja rezultatov proti predzadnje uvrščenemu moštvu;
razlika v IMP;
žreb.

Kvalifikacija v I. SBL
8. člen
Moštvo se kvalificira za nastop v I. SBL na podlagi rezultata predhodne tekmovalne
sezone.
Osem najboljše uvrščenih moštev I. SBL se kvalificira avtomatično. Predzadnje (9.)
moštvo igra dvoboj z drugo uvrščenim moštvom iz II. SBL za preostalo mesto v
I.SBL. Ta dvoboj se igra na 32 bordov. Zadnje uvrščeno moštvo izpade iz I. SBL.
Prvo uvrščeno moštvo II. SBL se neposredno uvrsti v I.SBL.
V primeru, da se II. SBL ne igra, se za uvrstitev v I. SBL igrajo kvalifikacije. Če
uvrščeno moštvo odstopi od nastopa v I. SBL, ima pravico do nastopa moštvo, ki je
izgubilo dvoboj za vstop v I. SBL v predhodni tekmovalni sezoni (9. uvrščeno
moštvo iz I. SBL ali drugo uvrščeno moštvo iz II. SBL). Če tudi to moštvo odpove
nastop, pridobijo pravico do nastopa v I. SBL prijavljena moštva za nastop v II. SBL
v tekoči tekmovalni sezoni glede na rang do zapolnitve 10-ih mest.
V primeru, da se igra II. SBL v dveh skupinah, se po rednem delu izvede finale (igra
se 32 bordov), v katerem igrata zmagovalca skupin in zmagovalec dvoboja se uvrsti
v I. SBL, poraženec pa igra z 9. iz I. SBL za vstop (tudi na 32 bordov).

stran 2 od 4

9. člen
Tekmovanje vodi vodja tekmovanja, ki ga izbere Upravni odbor BZS. Igra se z
računalniško namešanimi kartami. Vsi dvoboji posameznega kroga tekmovanja se
igrajo z istimi razdelitvami. Diagrami razdelitev so po tekmovanju na voljo vsem
udeležencem. Rezultate BZS objavi na spletni strani BZS.

10.člen
Konvencijske kartice so obvezne in morajo biti med igro postavljene na vidno
mesto.

PREKRŠKI IN KAZNI

11.člen
V primeru, da se posamezen dvoboj ne odigra, se privzame rezultat +17 IMP in
18:0 VP v korist oškodovanega moštva.

12.člen
V primeru prenehanja igranja moštva se moštvo kaznuje s prepovedjo nastopanja v
SBL v naslednji tekmovalni sezoni. Kazen velja tudi za vse člane moštva.

13.člen
Vsak dvoboj je časovno omejen. Vsak par lahko dobi eno opozorilo za počasno igro.
Po opozorilu se počasna igra kaznuje z 1 IMP za vsako začeto minuto zamude.
14.člen
Kazni za razne prekrške so določene v spodnji tabeli, če pa niso, kazni določa vodja
tekmovanja skladno s pravili WBF in EBL:
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KAZNI ZA ZAMUJANJE NA TURNIR
Zamuda

Kazen

manj kot 4 min

ni kazni

4-10 min

1 VP, igrajo se vse igre

10-15 min

2 VP, ena igra se ne igra

15-20 min

3 VP, dve igri se ne igrata

20-25 min

4 VP, tri igre se ne igrajo

več kot 26 min

dvoboj se registrira z 18:0 in + 17 IMP
Prekršek

Kazen

neodigrana razdelitev

1 VP

nepreštete karte pred lic.

1 VP

obrnjena igra za 90º

1 VP

narobe vstavljene karte

1 VP

zarotirane karte

1 VP

okrog obrnjena karta

2 VP

nealertiranje licitacije

opomin, 1 VP

alertiranje po prepovedi

opomin, 1 VP,...

neupoštevanje STOP licitacije

opomin, 1 VP,...

nedosledna uporaba STOP licitacije

opomin, 1 VP,...

samovoljno sojenje

2 VP

nekorektno spraševanje po inf.

1 VP

gledanje tujih kart med igro

2 VP

razmišljanje brez razloga

2 VP

igranje na napačnih linijah

opomin, diskvalifikacija

glasno diskutiranje brez posledic

opomin, 1 VP,...

glasno diskutiranje s posledicami

2 VP, 3 VP,...

opazovanje igralca za drugo mizo

opomin, 1 VP,...

nepravilno izpolnjena konvencijska kartica

opomin, diskvalifikacija

uporaba mobilnih telefonov v igralnih prostorih

opomin celotnemu moštvo, 1 VP, ...

V primeru zamude lahko par, ki ni zamudil, če je za to dovolj časa, dovoli igranje
vseh razdelitev.
Končna določba
14.člen
BZS si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev pravil, če oceni, da je to
potrebno, da uspešno izpelje tekmovanje.
Bridge zveza Slovenije
Upravni odbor
Celje, 21.01.2013
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