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Wedstrijdreglement
Artikel 1
Begripsbepalingen / definities
Bestuur
: bestuur als bedoeld in de statuten.
Technische commissie : (TC), leden van de club, die belast zijn met de organisatie van de
clubmiddagen.
Wedstrijdleider
: (WL), lid van de TC belast met de leiding van de clubmiddag.
Arbiter
: arbiter is de wedstrijdleider of de door hem/haar aangestelde personen
die de arbitrage tijdens een speelmiddag verzorgen.
Vast paar
: twee clubleden, die gedurende een competitieronde, vast met elkaar
spelen.
Combipaar
: twee clubleden, elk deel uitmakend van een vast, in de clubcompetitie
uitkomend paar, al dan niet uit verschillende lijnen, die voor een of
meerdere competitiezittingen samen spelen.
Invaller
: een speler, al dan niet lid van club, die een lid van een vast spelend
paar in een competitieronde een of meerdere zittingen vervangt.
Eigen gemiddelde
: gemiddelde van de scores (percentages), die zijn gespeeld met de
vaste partner.
Artikel 2
Technische Commissie
De TC is belast met de organisatie van de clubmiddagen. De TC bestaat uit tenminste 3 en uit
maximaal 5 leden. Er vindt minimaal 2 keer per jaar een vergadering plaats.
Taken van de TC zijn o.a.:
. organisatie van de clubmiddagen en in het bijzonder van de competities.
. het werk van de wedstrijdleider steunen.
. al dan niet gevraagd advies uitbrengen aan het bestuur over alle zaken die verband
houden met de competitieronden.
. beheer van het bridgemateriaal.
Artikel 3

Organisatie van de speelmiddagen

Jaarprogramma
De TC stelt voor het begin van het nieuwe speelseizoen een jaarprogramma samen. Dit
programma loopt van eind augustus/begin september tot uiterlijk eind mei het jaar daarop.
Het jaarprogramma bevat de competities en deze wordt na goedkeuring door het bestuur aan
de leden bekend gemaakt.
Soorten competities
De wedstrijden kunnen bestaan uit paren-, ladder-, viertallen-, butler- en topintegraal
competities. Daarnaast kunnen er speciale drives worden georganiseerd zoals openingsdrive,
Kerstdrive, Paasdrive en einddrive. Die drives kunnen deel uitmaken van de wedstrijden.
Parencompetitie
De parencompetities worden gespeeld in verschillende groepen, afnemend in sterkte, welke
worden aangeduid met de letters A, B, C, etc. Bij aanvang van het nieuwe seizoen deelt de TC
de groepen in, uitgaande van de eindstanden van de laatste parencompetitie van het
voorafgaande seizoen. Er worden minstens 5 competities gespeeld van elk 5 zittingen.
Laddercompetitie
Er wordt 1 laddercompetitie gespeeld van 3 tot maximaal 6 zittingen. Afhankelijk van het
aantal paren wordt gespeeld in 1 of meer lijnen. De competitie wordt topintegraal
(samenvoegen van de uitslagen van alle lijnen tot een uitslag) berekend.
Viertallencompetitie
De wedstrijdvorm en indeling van de viertallencompetitie is afhankelijk van het aantal
deelnemende viertallen en wordt bepaald door de TC.
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Artikel 4
Organisatie van de competities
Alléén vaste paren kunnen worden ingedeeld in de competities. Clubleden zonder vaste partner
kunnen worden ingezet als invaller.
Tijdelijke vaste invaller
Door omstandigheden kunnen twee leden, die geen vast paar zijn, in een competitieronde
samen spelen. Wanneer dit spelverband in de volgende competitieronde(n) wordt voortgezet,
worden zij tijdelijk gedurende die competitieronde(n) beschouwd als een vast paar.
Omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn: langdurige ziekte of niet beschikbaar zijn van de
vaste partner. De situatie is van toepassing zolang de omstandigheden zich niet wijzigen.
Nieuwe paren
Een nieuwe combinatie is alleen toegestaan aan het begin van een competitieronde, tenzij de
TC anders beslist. Een nieuw paar bestaande uit twee nieuwe leden wordt ingedeeld in de
laagste lijn, tenzij de TC gegronde redenen heeft hiervan af te wijken. Wanneer twee spelers
uit dezelfde lijn blijvend een nieuw paar vormen, blijven zij in dezelfde lijn spelen. Wanneer
twee spelers uit verschillende lijnen blijvend een nieuw paar vormen, beginnen zij in de lijn
waarin de laagst geplaatste speler heeft gespeeld
Wanneer een speler met een nieuw lid een nieuw paar vormt, beginnen zij in de laagste lijn.
Wanneer een speler met een invaller van binnen de club een nieuw paar vormt, beginnen zij in
de lijn van de speler, niet zijnde de invaller.
Artikel 5
Promotie en degradatie
Aan het eind van iedere competitie wordt een eindstand opgemaakt.
Promotie en degradatie bij parencompetities
Om te kunnen promoveren moeten er drie van de vijf zittingen zijn gespeeld met de vaste
partner. In een competitieronde moet men drie maal hebben gespeeld, waarvan twee keer met
eigen partner, anders volgt automatisch degradatie.
Bij de parencompetities promoveert en degradeert in iedere groep min. 25% van het aantal
paren. Rekening wordt gehouden met de gemiddelde lijngrootte.
Delen 2 of meer paren een promotieplaats, dan promoveert het paar dat de meeste zittingen
volledig is opgekomen. Delen 2 of meer paren een degradatieplaats, dan degradeert het paar
dat de minste wedstrijden volledig is opgekomen.
Als ook dat geen uitsluitsel geeft beslist het aantal MP. Indien ook dat gelijk is beslist de TC.
In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van de promotie/degradatieprocedure.
Bij langdurige ziekte van een partner kan slechts één maal degradatie plaats vinden.
Artikel 6

Afwezigheid, combiparen en invallers

Afwezigheid
Men is verplicht zich bij verhindering af te melden. Wordt nagelaten zich af te melden dan
wordt een score toegekend van 40%.
Bij tijdig afgezegde afwezigheid gelden bij de parencompetities de volgende bepalingen:
Bij de 1e en 2e keer afwezig krijgt men als score het eigen gemiddelde, met een maximum
van 50%. Hierna krijgt men 0%. Een paar dat door te laat komen op één of meerdere spellen
geen resultaat boekt, krijgt voor het (de) niet gespeelde spel(len) max. 40%, hun
tegenstanders min. 60%.
Maximaal twee maal per jaar kan een paar voor aanvang van een ronde aangeven buiten de
competitie geplaatst te willen worden. Wel kunnen de leden van zo’n paar worden ingezet als
invaller.
Combiparen
Kan van minimaal 2 vaste paren een partner niet dan wordt een combipaar gevormd. Komen
de beide partners uit verschillende lijnen dan wordt men in beginsel ingedeeld in de hoogste
lijn van de twee spelers. Voor de scores geldt het volgende:
a. als beide spelers in de eigen lijn spelen geldt voor beiden de behaalde score.
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b. als de spelers uit verschillende lijnen komen geldt voor beiden de behaalde score met
minimaal het eigen gemiddelde.
Invallers
Kan er geen combipaar gevormd worden dan kan een lid van een vast spelend paar door een
invaller worden vervangen. De invaller dient bij voorkeur lid te zijn van de club.
Bij invallers van buiten de club dient vooraf overleg gepleegd te worden met de WL. Voor een
paar met invaller telt het eigen gemiddelde.
Een paar met een invaller die buiten de competitie was geplaatst, wordt beschouwd als een
paar met invaller binnen de club. De behaalde score geldt uiteraard alleen voor degene die
met een dergelijke invaller speelt.
Vaste paren
Afhankelijk van de afmeldingen kan de WL besluiten een vast paar in te delen in een hogere of
lagere lijn.
Een paar dat in een hogere lijn wordt ingedeeld ontvangt de door dat paar gemaakte score
met als minimum het eigen gemiddelde. Een paar dat in een lagere lijn speelt krijgt de door
dat paar gespeelde score met als maximum het eigen gemiddelde.
Combitafel
De TC kan besluiten gebruik te maken van een combitafel. Deze wordt toegepast als er twee
lijnen met oneven aantal paren zijn, zodat in beide lijnen een stilzit tafel wordt voorkomen.
Het paar uit de hoogste lijn speelt altijd NZ, het andere paar OW.
Artikel 7

Klassering, clubkampioen, slemkampioen

Uitslagen
Aan het eind van de speelmiddag wordt een uitslag opgemaakt. Deze uitslag wordt meteen
bekend gemaakt en is voorlopig.
Zoveel mogelijk wordt per email een persoonlijk overzicht naar de leden gestuurd. Naar
aanleiding van deze overzichten kan tegen de uitslag bezwaar worden gemaakt.
De voorlopige uitslagen worden gecontroleerd op fouten. Een fout in het berekenen of noteren
van de overeengekomen score mag binnen een termijn van een week door de WL worden
hersteld, mits hiertoe op of voor de eerstvolgende clubmiddag een verzoek wordt ingediend en
de WL het aannemelijk vindt dat de score fout is, nadat beide paren gehoord zijn.
Kampioenschap
Voor het clubkampioenschap komt het paar in aanmerking, dat in het afgelopen seizoen in de
parencompetitie de meeste kampioenspunten heeft verzameld volgens onderstaande tabel
(WEKO-wijzer special 1991). Dit paar dient het gehele seizoen als vast paar gespeeld te
hebben.

	
  

Plaats

A-lijn

B-lijn

C-lijn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

100
90
80
70
60
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

74
67
59
52
44
37
33
29
26
22
18
14
11
7
3
0

55
50
44
38
31
27
24
21
19
16
13
9
7
5
2
0
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Voor het slemkampioenschap komt in aanmerking het paar dat in de parencompetitie de meeste
slempunten heeft verzameld. De slempunten worden als volgt bepaald:
Geboden en gemaakt klein slem in kleurcontact 5p, in SA-contract 7p.
Geboden en gemaakt groot slem in kleurcontract 10p, in SA-contract 14p.
Indien de geboden slemcontracten niet gemaakt worden, wordt een overeenkomstig aantal
punten afgetrokken.
Hebben 2 of meer paren aan het einde van de competitie een gelijk aantal slempunten behaald,
dan is het paar met de meeste matchpunten winnaar. Hebben 2 of meer paren tevens een
gelijke MP-score, dan beslist het lot.
De clubprijs voor het viertallen wordt in najaar uitgereikt en wel aan het viertal dat in
ongewijzigde samenstelling over de twee zittingen in die periode het hoogste aantal punten
behaalde. Bij gelijke eindstand geeft zo mogelijk het onderlinge resultaat de doorslag. Is dat niet
mogelijk dan wordt de prijs gedeeld.
Artikel 8

Onregelmatigheden

Arbitrage
De arbiter dient voor elke onregelmatigheid geroepen te worden. De arbiter probeert het
probleem op te lossen en bepaalt of er arbitrale maatregelen moeten worden getroffen.
In voorkomende gevallen wordt een arbitrale score of procedurele straf opgelegd conform de
bepalingen in de “Spelregels voor Wedstrijdbridge”.
Indien een arbiter moet arbitreren bij een spel, wat hij/zij later nog moet spelen, wordt de
uitslag voor dat spel vastgesteld op 60% - 60%.
Indien een arbiter door arbitrage in een ronde niet alle spellen in de reguliere speeltijd kan
afspelen, wordt voor elk spel dat in die ronde niet gespeeld kan worden een uitslag vastgesteld
van 60% - 60%.
Artikel 9
Afwijkingen
In bijzondere gevallen heeft de TC het recht om gemotiveerd en naar billijkheid af te wijken
van de bepalingen in dit reglement en te besluiten in zaken waarin dit reglement niet voorziet,
zoveel mogelijk in overleg met het bestuur.
Elk besluit van de WL of TC dat niet direct door dit reglement wordt gedekt of dat afwijkt van
de bepalingen in dit reglement dient vooraf naar de betrokkenen te worden gecommuniceerd.
Tegen elk besluit van de WL of TC staat beroep open bij het bestuur.
Bennekom, november 2018

	
  

4	
  

