
KJÖRDÆMAKEPPNI BSÍ 

RAMMAREGLUGERÐ 

 
1. Grein 

Keppnin verður spiluð í kjördæmi því sem valið er hverju sinni.  Ábyrgðaraðili mótsins útvegar 

húsnæðið.  

 Spilað er í einni deild allir við alla.   

 1.borð spilar við 1. borð o.s.frv. 

 Mótsstjórn ákveður fjölda spila í leik.  Enginn hálfleikur. 

 Sé jafnt í sætum, úrskurðast röð samkvæmt grein 6.1 í keppnisreglugerð BSÍ 

 

2. Grein 

Hvert svæði sendir 4 sveitir, með þeim takmörkunum að frá hverju félagi mega aðeins spila 10 í hverri 

umferð.  Hvert svæðasamband sendir inn nafnalista með 16-24 spilurum.  Reglur um varamenn eru 

mjög frjálsar.  Fyrirliði stillir upp sínu liði að eigin vild, en þó ekki fleiri en 10 spilurum úr sama félagi, 

eins og fyrr segir. 

Ef aðeins 3 eða færri félög spila innan svæðasambands er fjöldi spilara frá sama félagi ótakmarkaður 

fyrir spilara með minna en 150 gullstig. 

 

3. Grein 

Svæðastjórn ákveður hvernig sveitir eru valdar af viðkomandi svæði og raðar niður á borð. (A,B,C,D). 

 

4. Grein 

Skráning félaga í árslok fyrra árs segir til um hvar spilari er félagsbundinn og má hann aðeins spila 

fyrir það félag sem hann er skráður í þá. 

Frestur hjá svæðastjórn til að skila nafnalista fyrir sínar sveitir er til mánudagsins 1 viku fyrir mót og 

skal sent með tölvupósti eða símbréfi til skrifstofu BSÍ.  Nafnalistum þurfa að fylgja kennitölur og 

bridgefélag viðkomandi spilara. 

 

5. Grein 

Spilað er um 4 gullstig í leik. 

 

6. Grein 

Öllum pörum ber skylda til að framvísa vel útfylltu kerfiskorti.   

Nota skal Alert og aðvaranir samkvæmt útgefnum leiðbeiningum frá BSÍ 

 

7. Grein 

Keppnistjóri úrskurðar í ágreiningsmálum sem kunna að koma upp við spilaborðið. Ef hlutaðeigandi 

aðilar eru ekki sáttir við þann úrskurð, skulu þeir ekki rökræða við keppnisstjóra, heldur ber þeim að 

áfrýja úrskurðinum til dómnefndar mótsins. Áfrýjun á úrskurði keppnisstjóra skal vera skrifleg og 

berast honum innan 30 mínútna frá því að umferð lýkur. Tryggingarfé skal fylgja áfrýjuninni, kr. 

10.000. Breyti dómnefnd úrskurði keppnisstjóra verður tryggingarfé skilað, annars rennur það til 

uppbyggingar á sjóði til menntunar keppnisstjóra, nema dómnefnd telji sérstaka ástæðu til að skila 

tryggingarfé. 

 
Keppnisstjóri: er skipaðir af Bridgesambandi Íslands.  

Dómnefnd: er skipuð af Bridgesambandi Íslands. 


