STRATA-Bridge – Regler

(Preliminär Hösten 2019)

”STRATA-Bridge” innebär att tävlingsresultat presenteras i olika skikt (strata) beroende på vilka
”Rankingklasser” spelarna har klassats in i.
Vi har klassfördelat medlemmar/spelare i grupperna B, C och D. Klassningen utgår från resultat
från spel våren 2019 och framgår av dokument ”STRATA-ranking”, som finns på hemsidan. (Länk)
Vårt medlemsregister är kompletterat med vederbörandes klassificering enligt ovan. Denna ska
förstås betraktas som ”preliminär” och varje medlem kan begära annan klassning om skäl finns. *)
Vi spelar alltså partävling som vanligt men resultatlistan blir utökad och förändrad:
Klass A visar det totala resultatet med alla deltagare. (Normalt bara B, C och D-spelare)
Klass B visar resultatet för B, C och D klasserna
Klass C visar resultatet för C och D klasserna (utan klass A och B)
Klass D visar resultatet för enbart D-spelare
Det är alltså klassificeringen som gör att Bridgetime kan sortera resultaten i de olika klasserna trots
att vi spelar som vanligt, där flyttschemat avgör om vi möter par från klass A, B, C eller D
Ett par som består av spelare från olika klasser tävlar i klassen som den högst rankade har.
Onsdagsspel och torsdagsspel ingår i separata serietävlingar. (Kom-i-gång…HT2019 respektive
Strata Partävling HT2019)

Hur har vi då gjort klassningen?
Spelare som uppnått genomsnittspoäng av 50% eller mer under vårens tävlingar har fått klass B.
Oerfarna spelare har fått klass D (i huvudsak de som spelar i Kom-i-Gång bridgen på onsdagar och
inte spelat Trivselbridgen på torsdagar). Övriga klassas som C.
När det gäller ”gränsfall” har tävlingsledningen gjort en ”kvalificerad” bedömning.
Innebär alltså att på torsdagar spelar normalt spelare i klass B och C. På onsdagar klass D.

*) Kontakta någon i Spelarrådet i god tid innan nästa säsong startar om du vill ändra klassning.
Spelarrådet består f.n. av:
Thorsten Hagman, Stig-Göran Jonsson, Jan Lindberg, Åsa Nilsson, Sture Olsson
F.ö. noteras att Strata klassificering används av Sv. Bridgeförbundet för vissa tävlingar.
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