Wedstrijdreglement Bridgekring 84
(10 september 2014)
Algemeen
1
Deelname
Bridgekring 84 organiseert voor haar leden paren-, viertallen- en laddercompetities,
waaraan door alle leden kan worden deelgenomen. Er wordt gespeeld op de
woensdagavonden, tenzij anders wordt bepaald. De aanvang van de wedstrijden is 19.30
uur precies. Men dient zich uiterlijk 19.20 uur te hebben gemeld bij de wedstrijdleiding.
2
Afmelden
Om de competitie goed te kunnen voorbereiden is het noodzakelijk dat de
wedstrijdleiding de avond voorafgaand aan de wedstrijdavond volledig is geïnformeerd
over de deelname. Afmelden kan:
a.
Op de clubavond op de absentielijst
b.
Via onze website bij de NBB of op woensdag telefonisch: 06-87403596
3
Spelregels
Op de competitieavonden zijn de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) van
kracht. Het gebruik van een systeemkaart is in alle lijnen verplicht. De systeemkaart dient
juist en volledig te zijn ingevuld en geheel overeen te stemmen met die van de partner.
De stop- en alerteerregel dient gehanteerd te worden in alle lijnen.
Extra aandachtspunten
Elke vorm van bieden anders dan met biddingboxen is niet toegestaan.
Wanneer er gewisseld wordt en op een tafel het spel nog niet is afgespeeld en anderen
door zo’n vertraging in onoverkomelijke moeilijkheden komen, wordt het spel afgebroken
en krijgen beide partijen een arbitrale score.
Indien een paar herhaaldelijk zorgt voor tijdoverschrijdingen, kan het hiervoor door de
wedstrijdleider worden bestraft.
4
Protesten
Binnen 30 minuten na beëindiging van een competitieavond dient het voornemen tot een
protest tegen een beslissing van de arbiter bij de wedstrijdleiding kenbaar te worden
gemaakt. Een schriftelijke toelichting op het protest moet binnen 2 x 24 uur bij de
arbitragecommissie zijn ingediend. De arbiter geeft zijn/haar visie op de beslissing en
zendt het protest door naar de arbitragecommissie, die door het bestuur is samengesteld.
Parencompetitie
5
•
•
•

Opzet
Er zijn twee lijnen (groepen) : een A- en een B-lijn.
Het seizoen telt 5 competities. Een competitie bestaat uit 5 wedstrijdavonden.
Het aantal spellen per avond bedraagt 24.

6
Indeling
De uitslag van de laatste serie in het voorgaande seizoen en de daarbij behorende
promoties/degradaties is bepalend voor de indeling van de paren in de eerste serie van
het nieuwe seizoen, voor zover de samenstelling van het paar niet is gewijzigd.
Nieuw gevormde paren worden geplaatst in de lijn waar de wedstrijdleiding bepaalt
7
Promotie- en degradatieregeling
a.
Promotie en degradatie geschieden na afloop van elke competitie (vijf
wedstrijdavonden). Het aantal paren dat telkens promoveert of degradeert wordt per
competitie door de wedstrijdleiding vastgesteld. De leden dienen hiervan echter vóór de
aanvang van een competitie in kennis te worden gesteld.
b.
Paren die meer dan tweemaal tijdens een competitie hebben verzuimd komen
niet voor promotie in aanmerking. Het in rangorde volgende paar zal dan promoveren.
c.
Het weigeren van promotie is niet toegestaan.

d.
Indien een paar meer dan de helft van het aantal zittingen van een
wedstrijdperiode afwezig is geweest als gevolg van langdurige ziekte en / of de
verzorging van een langdurig zieke partner, wordt dit paar uitgesloten van promotie en
degradatie. Indien een paar om andere redenen meer dan de helft van het aantal
zittingen afwezig is geweest, volgt automatisch degradatie. De score wordt berekend
volgens artikel 10
Bij gelijk eindigen van een voor promotie of degradatie bepalende plaats is de plaats
behaald in de voorgaande wedstrijdavond bepalend. Mocht deze regel niet toereikend
zijn dan is het hoogst behaalde percentage van de afgesloten wedstrijdavond bepalend.
Indien een plaats in een hogere lijn vrij komt als gevolg van de vorming van een nieuw
paar, zal deze plaats worden aangevuld met het hoogst geklasseerde gedegradeerde
paar uit die lijn.
8
Meesterpunten
Na afloop van elke serie worden meesterpunten toegekend volgens de geldende NBBschaal.
9
Scoreberekening bij absentie van een paar
•
Indien het paar of een speler van het paar zich niet heeft afgemeld volgens artikel
2 wordt er voor die avond een kunstmatige behaalde score toegekend van 35%.
•
Bij afwezigheid van een compleet paar geldt het volgende:
Eerste keer : eigen gemiddelde min 5%, met een maximum van 55%,
Tweede keer: eigen gemiddelde min 10% met een maximum van 50%.
•
Verzuimt een paar een gehele competitieronde op grond van bijzondere
omstandigheden, zoals b.v. ernstige ziekte, dan behoudt dat paar zijn plaats. Wordt in die
competitieronde meer dan driemaal verzuimd, dan zal dat paar moeten degraderen,
tenzij de wedstrijdleiding om aannemelijke redenen anders beslist.
10

Dit artikel is vervallen bij aanpassing tekst mei 2017.

11
Scoreberekening bij gelegenheidspaar
Indien een paarhelft is verhinderd mag met een andere paarhelft een gelegenheidspaar
worden geformeerd (eventueel met een van buitenaf aangetrokken speler/speelster). Bij
het spelen door twee spelers die normaal geen paar vormen, wordt de behaalde score
toegekend aan de paren van de betreffende spelers.
Gelegenheidsparen, gevormd door deelnemers uit de competitie, krijgen de behaalde
score met een minimum van hun eigen gemiddelde. Spelers met een ‘gast” krijgen de
behaalde score met een maximum van 55%. ( Een “gast’ is een speler die niet is
ingedeeld in de lopende wedstrijdperiode)
Voor de berekening van het gemiddelde : zie artikel 12.
12
Berekening gemiddelde score van een paar
Dit gebeurt na 5 competitieavonden. Het gemiddelde wordt berekend over de scores
behaald met eigen partner (compleet paar).
13
Indeling van paren
Indeling van paren geschiedt door de wedstrijdleiding. Paren en spelers worden niet
ingedeeld in een lagere lijn.
Leden kunnen hun wensen bij de wedstrijdleiding kenbaar maken. De wedstrijdleiding
doet haar uiterste best om voor een vervanger te zorgen. Mocht dit om een of andere
reden niet lukken dan wordt de score toegekend als zijnde afwezig.
14
Externe verenigings- of districtsactiviteiten
Is een paar hierdoor verhinderd aan de competitie deel te nemen, dan wordt het
gemiddelde van de eigen score toegekend, met een minimum van 50%.
Viertallencompetitie

15
Opzet
Er zijn twee lijnen (groepen) een A-lijn en een B-lijn. In het seizoen wordt slechts één
competitie gespeeld. Het aantal spellen per avond bedraagt 24.
16
Promotie- en degradatieregeling
De laagste twee paren uit de A-lijn degraderen naar de B-lijn en de hoogste twee paren
uit de B-lijn promoveren naar de A-lijn.
Indien een viertal door onder andere te veel absenties de competitie niet kan voltooien,
heeft de wedstrijdleiding het recht een ander paar in te zetten of een arbitrale score toe te
kennen.
Laddercompetitie
17
Opzet
Spelers die om welke reden dan ook niet aan de viertallencompetitie kunnen deelnemen,
worden door de wedstrijdleiding in de laddercompetitie ingedeeld.
Slotbepalingen
18
In gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet, beslist de
wedstrijdleiding.
19

Bij geschillen over de toepassing van dit reglement beslist het bestuur.
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