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Hei och välkommen till BlåCon!

Du är en av ett fåtal som inte prenumererar på Mu och som fått det hiir
utskicket, (samt några till som bor långt från Uppsala och kanske behöver
lite extra uppmuntran för att komma.) Vi vill inte spekulera i varför du inte
prenumererar på Mu trots att du spelar Diplomacy, men vi tyckte att du
kanske i alla fall kan vara intresserad av en Diplomacytumering i Uppsala
den 17-19 februari. Diirför får du ett utdrag ur senaste Mu där vi gjorde
reklam för BIåCon.

lir det något du vill fråga om så ringer du oss. Du kan också ringa och få tips
om hur du kan ta dig till BlåCon Benom samåkning eller dylikt. Våra
telefonnummer är 018 - 69 41 82 Ull Björru och 018 - 53 il 51 till Magnus.

Magnus och Bjöm

Svenska Diplomacyföreningen i samarbete
med

Hobbyhuset i Uppsala
inbjudtrdigtin

BlåCon
Den 17-19 lebruari kommer en Diplomacyturnering att hällas i stabbens
huvudstad Uppsala. Flera kända diplomacyprofiler har medgett att de inte
kommer att kunna avhålla sig från att kämpa om segern. Du kommer att få
tampas med'patologiska stabbare som Karl 'Jag spelar för det är kul'
Stengård, Marcus 'Mycket Ond' Holm, Joakim 'Dark Horse' Spångberg, Erik
'Dynga' Ny, samt några av Uppsalas värsta dippare som Kirsi 'Arliga blå
ögon' Höglund och Nils 'Kniven' Lindeberg. Naturligtvis kommer vi dessutom
att kunna presentera några nyutexaminerade elever ur Uppsala stabbskola.
Kontakta Björn von Knorring på telefon 018-69 41 82 om du har några
ytterligare frågorl

Arrangörer: Magnus Selhammar och Björn von Knorring kommer att se till att
du får en trevlig helg och att allt går rätt till. Vi kommer att rycka in och fylla ut
borden, så risken för att du missar ett pass blir minimal. lnträdet är 40 kr för
hela helgen eller 20 kr per dag. För SDF-medlemmar kostar det 30 kr fÖr hela
helgen.

Plats: Vi kommer att vara i Kirsi Höglunds trevliga kvarterslokal som,ligger två
minuters gångväg från centrum och tre från järnvågsstationen. Se kartanl I

kvarteret finns pizzeria, köpcentrum, videouthyrning och mÖjlighet att parkera



bilen. Du kommer att kunna sova i lokalen där det finns lullständigt kÖk. Ta
med sovgrejer!

Priser: Det blir diplom till bästa land, bästa stabb, Mr Nice Guy/Miss Nice Girl
osv, naturligtvis kalligraferat av Kirsi. Därutöver linns det endast ett pris' Avalon
Hills nya diplomacyvariant Colonial DiplomacyrM till ett värde av hela 598 Kr'
Spelet är skänkt av Hobbyhuset i Uppsala.

Schema: Även om första passet börjar på lredag klockan sju, kommer vi att
vara där hela eftermiddagen. Kom gärna tidigt!
Under lördagen spelar vi två pass med start klockan tio och fyra.
På allmän begäran kommer inte lördagkvällen vara schemalagd. I stället
spelar vi varianter eller vad som faller oss in (utom Magic), då det kommer att
finnas två Colonial DiplomacyrM, prövar på Uppsalas nÖjesliv eller bara
snackar skit.
Söndagen börjar tio med det sista diplomacypasset, och avslutar turneringen
på eftermiddagen med prisutdelning.

Poängsystem: Vi har gått tillbaka till Calhamers ursprungliga tankar om-
Diplomaöy, och anpassat dem för turneringsspel. Vi spelar till olika antal årtal
föi varje i,ass, 1904, 1905, 1906 och 1908 eller till någon har 18 cenler, och
den som då har flest center vinner det spelet, medan de andra har förlorat. Om
det är fler än en som har flest center, blir det en remi mellan dessa spelare. Det
finns alltsä ingen god tväa, bara vinnare och förlorare!
Den som har flesl-segrar när alla pass är spelade vinner turneringen och får
sitt väl värda Colonial DiplomacyrM. Om flera spelare inte kan skiljas räknar
man antalet tvådelade remier för att utse segraren, och om de fortfarande inte
kan skiljas åt använder man tredelade remier, osv. Nofera att detta betyder att
en vinst alltid är bättre än tvådelade remier, hur mänga remier det än är!
Om spelare ändå inle kan skiljas åt, och för att gradera de spelare som inte har
någon vinst eller remi, använder vi blåbärspoäng. I varje pass får de spelare
som inte vinner eller är med i en remi det antal blåbårspoäng som vinnaren
har center. Blir man eliminerad får man 18 blåbärspoäng. Om man inte sp€lar
ett pass lär man i bläbärspoäng två gånger det antal år man ska spela till.
Vinner någon med tolv center och ingen är eliminerad, får alltså alla de andra
tolv blåbärspoäng.

Husregler: Domama har rätt att utdöma varningar, hold för en spelare samt
diskvalificering vid ett pass eller hela turneringen. Uppträdande vid spelborden
som förstör spelglädien för de andra är förbjudet. Det finns inga regler som är
så bra att de inte kräver undantag. För att undvika de absurda regeltolkningar
som blev vanliga under det gångna året, har domarna rätt att använda sitt
omdöme och tolka reglerna i spelets anda. Diplomatitiden är tjugo minuter
inklusive dragskrivning, reträtter ska ske omedelbart och byggen utan
dröjsmå|. Vi kommer att vara lite hårdare än vanligt, delvis för hålla schema
men även på grund av rättviseskä|.

Drogregler: Alkohol överallt, rökning utomhus medan tyngre saker som
Magic är tilläten endast på toaletterna.
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