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De Demer & Dijle Bridge Trofee wordt georganiseerd om

Wie kan deelnemen?

competitieve bridgeliefhebbers uit de regio

Elk lid van de VBL, KBBF of buitenlands equivalent

in een 4-tallen toernooi samen te brengen.
Hoe inschrijven?
Mid-week-avond-formule:

Als ploeg (door de kapitein)

Aanvang om 19:30 - Einde vóór 23:00.

Een ploeg bestaat minstens uit 2 paren. Dus 4 spelers.

Donderdagavond-kalender:

Het is wenselijk een 5de speler of 3de paar toe te voegen

in 2018: 20/9 - 4/10 - 18/10 - 15/11 - 6/12 - 20/12

Als paar-zonder-ploeg

in 2019: 17/1 - 7/2 - 21/2 - 7/3 - 21/3 - 4/4

Er wordt een ploeg gezocht waar het paar bij kan aansluiten.

24 giften/ wedstrijd en 1 wedstrijd/avond (geen bye)*

Als individuele speler
Er wordt een partner gezocht om een paar mee te vormen.

Ongeacht spelniveau - Iedereen welkom:

Vervolgens wordt een ploeg gezocht.

Minder ervaren spelers krijgen een bonus IMP-krediet
bij de verwerking van het wedstrijdresultaat.

Kostprijs? Prijzenpot?
De inleg is 3€/speler/avond.

Wanneer het toernooi over meerdere rondes loopt

De prijzenpot wordt gespijst met > 80% van de bijdragen

dan is er geen carry-over*

De organisatiekost is < 20% van het werkingsbudget.
Sponsorbijdragen zijn welkom. Ze vullen de prijzenpot aan.

Nieuwe spelers kunnen bij aanvang van elke wedstrijd
in de eerste ronde worden opgesteld (later kan niet)*

Waar, Wanneer & Wat inschrijven?
Via E-mail: demer.en.dijle.bridge@gmail.com

Het toernooi is een initiatief van BC Begijntje en BC Pieterman

Liefst nu maar zeker vóór 10 september 2018

Het lokaal van Pieterman in Leuven dient als basis.

Vermeld per speler:

Andere locaties in de regio zijn ook mogelijk.

De eerste editie liep over 2017-2018 waarbij

Kandidaturen in die zin zijn steeds welkom.

13 ploegen deelnamen. Pieterman 1 won het toernooi.
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* wijziging met D&DBT editie 2017-2018

voornaam & naam, e-mail, lidnummer
en tevens het spelniveau (basis voor IMP-krediet)
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2de jaargang

Het IMP-Krediet
Bij de verrekening van de wedstrijdresultaten wordt een

Demer & Dijle Bridge Trofee

IMP-krediet toegekend aan elke speler en dit
in functie van het spelniveau (ervaring).

Demer & Dijle doet dit om minder ervaren spelers aan te
moedigen om deel te nemen aan deze spannende competitie

4-tallen toernooi
september 2018 tot april 2019

Het vooruitzicht om te winnen ligt zo binnen ieders bereik.

Bepaling van het IMP-krediet
Voor Liga- & /Nat-spelers: spelniveau 2018-2019 of hoger
Andere spelers: inschatting volgens ervaring
De Kapitein suggereert voor elke speler het spel-niveau.
De organisatie bepaalt vervolgens het IMP-Krediet.

D&DBT Schaal

Competitie 18-19

Indicatief # jaren
1 < jaren bridge > 3

7
6

Liga 3

2 < jaren bridge > 5

5

Liga 2

Equivalente ervaring

4

Liga 1

Equivalente ervaring

3

Nationale 3

Equivalente ervaring

2

Nationale 2

Equivalente ervaring

1

Nationale 1

Equivalente ervaring

schrijf nu in

0

Ere-klasse

Equivalente ervaring

demer.en.dijle.bridge@gmail.com

