
Prosedyrestraff 
 
Generelt 
Paragrafene 8, 11, 13, 17, 43, 90 og 91 omhandler prosedyrer og oppførsel.  
NBF anbefaler at TL benytter følgende veiledende satser for straff i de situasjonene som 
beskrives nedenfor. Straffene i lagturnering er hjemlet i reglementet § 2.5, straffene i 
parturnering  er hjemlet i reglementet § 3.6. 
 
Felles strafferammer 
Første gang forseelsen forekommer  gis en advarsel.  
Andre gang       10 % av topp på et spill i straff (0,5 VP i 
lagturnering). 
Tredje gang       20 % av topp på et spill i straff (1,0 VP i 
lagturnering). 
Senere               20 % av topp på et spill i straff (1,0 VP i 
lagturnering). 
Et par som ikke har skyld i forseelsen tildeles  middels pluss på alle spill som på grunn av 
forseelsen ikke blir spilt, par som delvis er skyld i at spillet ikke spilles får middels 
Et par som forårsaker at et spill ikke blir spilt tildeles middels minus på spillet 
 
Mangelfullt utfylt systemkort 
Forseelsen foreligger hvis paret mangler eller har klart ufullstendig systemkort ved 
spillestart.  
Det skal være to like systemkort     Det gis ikke advarsel. 
TL skal ha standardsystemkort klart til utdeling 
 
Langsomt spill 
Forseelsen foreligger dersom et eller flere par forsinker arrangementet med ikke å holde 
tildelt tid.  
 
Ingen spill kan påbegynnes etter at det er gitt signal til skift. Justert score etter 
hovedregelen Dersom et bord med to par som kan få prosedyrestraff for langsomt spill, 
velger å ikke starte siste spill når det er mindre enn 3 minutter igjen av runden, får begge 
par middels.  
 
Dersom TL nekter spillere å starte nytt spill etter et visst tidspunkt, f.eks etter 3 minutter før 
skift, tildeles begge par middels på spillet.  
 
Høylytt diskusjon 
Forseelsen foreligger når diskusjonen kan høres ved andre bord og en derved påtvinger 
andre urettmessig informasjon: om spilleføring, om kontrakter som står eller andre 
opplysninger som kan forhindre normal spilleføring ved nabobordene 
 
Legge kortene feil i mappen 
Forseelsen foreligger når en spiller legger sine kort i feil lomme eller et eller flere kort 
legges i mappen med billedsiden opp.                               Det gis ikke advarsel. 
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Feil i fremgangsmåten 
Forseelsen foreligger når en spiller: spiller feil mappe, ikke teller sine kort, setter seg på 
feil plass, melder eller forklarer feil eller gjør andre feil som kan føre til en justert score for 
andre spillere. NB! Det er ikke automatisk prosedyrestraff for å melde eller forklare feil. 
 
Utidig opptreden overfor makker eller andre spillere 
Forseelsen omfatter: utidige analyser av spill, alle typer negative kommentarer om 
spillerne ved bordet, støyende adferd og det å dempe trivselen for deltakere ved andre 
bord. 
Flere forseelser kan føre til at TL viser spilleren bort fra spillelokalet. 
 
Manglende respekt for turneringens regler om alkohol, røyking og mobiltelefonbruk 
m.v. 
Forseelse foreligger når noen bryter regler arrangøren eller NBF har satt for: røyking, bruk 
av alkohol, bruk av mobiltelefon og eventuelle andre regler.  
Selv om turneringen ikke har direkte forbud, så skal TL påse at en ikke plager andre med  
fyll, røyking eller forstyrrende mobiltelefonsamtaler ved bordet.  
TL har et selvstendig ansvar for at alles trivsel blir ivaretatt, og han må være klar til å bruke 
prosedyrestraff når spillere er plaget av andres manglende evne til å ta hensyn. 
Gjentatte forseelser kan føre til at TL viser spilleren bort fra spillelokalet. 
 


