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Tillæg til Turneringsreglerne version 1.3
Gældende for turneringer under Dansk Backgammon Forbund (DBgF) fra 1. august 2016
Turneringsudvalget er ansvarlig for det nationale tillæg og kan ændre dette efter behov ved annoncering
på DBgF's hjemmeside og i DBgF's Nyhedsbrev.
Nedenstående er udelukkende et tillæg eller præcisering af de officielle Turneringsregler og kan således
ikke stå alene. Henvisninger refererer til paragraffer i Turneringsreglerne version 1.3
Generelt
Alle turneringer skal godkendes inden afvikling efter forskrifter fra Turneringsudvalget.
§1.3 (i) Turneringsledere
Den beskrevne rolle for TURNERINGSLEDERE opdeles i to roller for hhv. Turneringsarrangør og
Turneringsleder med følgende ansvarsfordeling:
Turneringsarrangør: Ansvarlig for ansøgning af turnering efter forskrifter fra Turneringsudvalget,
turneringsinvitation, udpegelse af Turneringsleder, spillested og registrering af deltagere herunder
kontrol af licensstatus og indkrævning af licensbetaling efter forskrifter fra Turneringsudvalget.
Turneringsarrangøren skal være medlem af DBgF og kan være en klub eller enkeltperson(er).
Turneringsleder: Ansvarlig for afvikling af turneringen efter turneringsreglerne, herunder styring af
turneringen, håndtering af tvister, udpegelse af Turneringskomité og observatører (hvis relevant) og
andre forhold beskrevet i turneringsreglerne. Desuden ansvarlig for indberetning af resultater og tvister
til DBgF efter forskrifter fra Turneringsudvalget. Turneringslederen skal være enkeltperson(er), der er
medlem af DBgF.
Rollerne som Turneringsarrangør og Turneringsleder kan håndteres af samme person(er).
Turneringsarrangøren kan uddelegere dele af den praktiske håndtering til Turneringslederen.
§1.3 (iii) Observatører
Gebyr for observatører kan kun opkræves i særlige tilfælde og kun efter aftale med Turneringsudvalget.
§1.7 (ii) Optagelse og streaming
Turneringsarrangøren kan i turneringsinvitation angive brugen af optagelse og streaming baseret på
option, præference eller tvang.
(a) Option. Hvis spillerne er enige, kan de vælge at afvikle kampen med optagelse eller streaming i
enhver turnering.

(b) Præference. En spiller kan kræve, at kampen afvikles med optagelse eller streaming (hvis udstyr er
tilgængeligt), hvis der står i turneringsinvitationen, at turneringen eller dele af turneringen afvikles med
præference for optagelse og streaming.
(c) Tvang. Spillerne er forpligtet til at afvikle kampen med brug af optagelse og/eller streaming, hvis der i
invitationen til turneringen står, at turneringen eller dele af turneringen skal afvikles med optagelse
og/eller streaming.
For at undgå enhver tvivl dækker optagelse over videooptagelse samt optagelse af tredjemand ved
notation på computer eller papir.
I turneringer, hvor intet andet er angivet i turneringsinvitationen, gælder reglen for option.
Tillægget til §1.7 ændrer ikke på Turneringslederens ret til efter eget skøn at kræve, at en kamp
streames, noteres skriftligt eller videooptages, som beskrevet i §3.8
§2.1 Sted
Det indskærpes, at "ikke-ryger-område" i turneringer under DBgF betyder "ikke-ryger-lokale", og at
regler for rygning, som foreskrevet af Turneringsudvalget, skal følges.
§3.5 (v) Indstilling af spilleur
Standard-tidsindstillinger ved forskellige typer af turneringer:
Almindelige kampe – Kamptid: 2 minutter per point. Delay: 12 sekunder per træk
Speedkampe - Kamptid ved kampe til 5 point: 2 minutter. Kamptid ved længere kampe: 20 sekunder per
point. Delay: 10 sekunder per træk
Consultation-kampe – Kamptid: 3 minutter per point. Delay: 15 sekunder per træk
Det indskærpes, at standard-tidsindstillingerne bør følges, men at Turneringsudvalget ved kan give
dispensation, hvis andre indstillinger angives i turneringsansøgningen.
§3.8 Bræt, streaming og optagelse
Det indskærpes, at Turneringsarrangøren og Forbundets ret til at offentliggøre optagelser også gælder
for kampe afviklet i turneringer med tvang for streaming og optagelse jf. tillægget til §1.7 (ii).
§5.4 Indberetningsrettigheder efter officielle afgørelser
Indberetning af afgørelser truffet af Turneringslederen eller Turneringskomitéen, som beskrevet i
paragraffen, skal ske til Turneringsudvalget på tu@dbgf.dk. Turneringsudvalget kan efter behov
inddrage Bestyrelsen og/eller Ordens- og Amatørudvalget.
§5.5 Turneringslederens og Turneringskomitéens indberetningspligt
Indberetning af afgørelser på tvister samt resultater til botnormsystem og resultatliste skal ske til
Turneringsudvalget på tu@dbgf.dk. Indberetning af kampresultater til rating skal ske på rating@dbgf.dk.

