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1.

ALGEMEEN

1.1

Dit reglement geldt voor de interne competitie van de Bridgeclub Wateringen (BCW).

1.2

Tenzij door het bestuur anders wordt bepaald, wordt er gespeeld volgens de spelregels en
de reglementen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).

1.3

In overleg met het bestuur behoudt de wedstrijdleiding (WL) zich het recht voor om in
bijzondere gevallen van dit reglement af te wijken.

1.4

Het bestuur beslist in alle gevallen die niet in dit reglement en/of de reglementen van de
NBB zijn geregeld.

1.5

Arbitrage
Bij een onregelmatigheid dient men direct de arbiter te roepen.

1.6

Beroep tegen een arbitrale beslissing of verzoek tot wijziging van de ingevoerde
score
Tegen beslissingen van de WL is beroep mogelijk. Dit beroep moet binnen 30 minuten na
het publiceren van de uitslag kenbaar worden gemaakt. Het beroep moet vervolgens
binnen 2x 24 uur schriftelijk via een protestformulier (zie bijlage) worden ingediend bij de
WL. Bij het formulier dienen afschriften van de systeemkaarten van de betrokken paren
bijgevoegd te worden. De WL benoemt een protestcommissie (PC) van 3 leden, die
daarna binnen een week een uitspraak doet.

1.7

Roken
Roken in het gebouw is op grond van de wetgeving niet toegestaan.

1.8

Consumpties
Het is toegestaan aan de speeltafel consumpties te nuttigen. Deze kunnen worden besteld
bij de barmedewerkers. Een ieder wordt verzocht voornamelijk bij het wisselen lege
kopjes, glazen en/of flesjes af te ruimen en naar de bar te brengen, en dus niet voor de
volgende paren te laten staan.

2.

SPEELMOMENTEN

2.1

Seizoen
Het seizoen van de interne competitie op dinsdagavond begint in principe in de eerste
week van september en loopt tot de laatste week van mei.
Het seizoen van de interne competitie op donderdagmiddag begint in principe in de eerste
week van september en loopt door tot de laatste week van april.

2.2

Periode
De interne competitie op dinsdagavond vindt plaats over 6 perioden van elk 6 weken.
De interne competitie op donderdagmiddag vindt plaats over 5 perioden; 1 en 2 elk van 6
weken, 3, 4 en 5 van 7 weken.
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2.3

Begintijd
Op dinsdagavond is het begintijdstip 19.45 uur. Deelnemende paren worden verzocht
uiterlijk 19.30 aanwezig te zijn.
Op donderdagmiddag is het begintijdstip 13.00. Deelnemende paren worden verzocht
uiterlijk 12.45 aanwezig te zijn.

2.4

Rondetijd
De speeltijd per ronde bedraagt 30 minuten. Indien de bridgeklok via een signaal aangeeft
dat er nog 6 minuten speeltijd en 3 minuten wisseltijd resteren, mag men niet aan een
nieuw spel beginnen. Het niet spelen van een of meerdere spellen heeft geen invloed op
de onderlinge score omdat in het rekenprogramma op de computer hiermee rekening
wordt gehouden.

2.5

Eindtijd
Op dinsdagavond wordt er naar gestreefd het spelen uiterlijk 23.00 uur te beëindigen; de
scores zijn dan om ongeveer 23.15 uur bekend.
Op donderdagmiddag wordt er naar gestreefd het spelen uiterlijk 16.15 uur te beëindigen;
de scores zijn dan om ongeveer 16.30 bekend.

2.6

Afmelden
Afwezigheid, het spelen met invaller en het spelen als gelegenheidspaar voor de
dinsdagavondcompetitie kan tot uiterlijk 17.00 uur van de speelavond worden gemeld bij
de wedstrijdsecretaris.
Mutaties voor de donderdagmiddagcompetitie kunnen uiterlijk tussen 09:00 en 10:00 uur
van de speelmiddag bij de wedstrijdsecretaris gemeld worden.
Bij niet tijdig melden krijgt men bij afwezigheid een score van 40% of de op die
avond/middag behaalde score minus 5%. Hierbij is eerst artikel 3.5 van toepassing.

2.6-1

Afwezigheidsscore
Bij gemelde afwezigheid wordt een score van 45% toegekend. Bij niet gemelde
afwezigheid of bij afwezigheid zonder opgaaf van redenen achteraf (volgende dag) wordt
een score van 40% toegekend.

2.7

Systeemkaart
In de A- en B-lijn is ieder paar verplicht 2 systeemkaarten aan het tegenspelende paar
voor te leggen en desgevraagd mondeling toe te lichten. In de andere lijnen wordt een
systeemkaart aanbevolen. Lege systeemkaarten zijn verkrijgbaar bij de WL, die tevens
behulpzaam kan zijn bij het invullen.

2.8

Alerteren
Alerteren is verplicht volgens de regels die daarvoor zijn vastgelegd door de WEKO
(commissie terzake wedstrijdwezen). In principe dient alles te worden gealerteerd waarvan
het vermoeden bestaat dat de tegenpartij dit verkeerd kan of zal interpreteren. In de regel
zijn dit alle niet natuurlijke biedingen t/m 3-niveau, met uitzondering van de normale
Stayman- en Jacobi-conventies. Alleen in de eerste biedronde, gezien vanaf het
openingsbod, moeten conventionele biedingen boven 3SA-niveau worden gealerteerd.
Het alerteren geschiedt door de partner van de speler die de bieding heeft gedaan. Het is
uitdrukkelijk niet toegestaan dat partners elkaar erop wijzen dat er gealerteerd wordt of dat
er gealerteerd moet worden tijdens het bieden. Indien een speler vergeten is een bod te
alerteren, dan dient zijn partner na het bieden, maar voordat de tegenpartij uitkomt, dit te
melden aan de tegenpartij. Ditzelfde geldt indien er een verkeerde uitleg over een bieding
is gedaan.

2.9

Stopregel
Een openingsbod van 2 of hoger, evenals ieder sprongbod, moet worden vooraf-gegaan
door een waarschuwing met behulp van de stopkaart uit de bidding box op tafel te leggen.
De volgende speler is verplicht 10 seconden te wachten alvorens er een bieding wordt
gedaan.
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3.

PAREN

3.1

Lijnindeling
Er wordt gespeeld in meerdere lijnen in aflopende sterkte vanaf A. Het aantal paren per lijn
hangt af van het ledental. Indien de WL het nodig acht om een paar in een hogere lijn in te
delen om die lijn even te maken, wordt er gekozen voor het paar dat in de onderliggende
lijn het hoogst is geklasseerd. Indien het hoogst geklasseerde paar met een invaller speelt,
of als gelegenheidspaar, dan zal de WL het paar doorschuiven dat op de tweede plaats
staat, et cetera.

3.2

Nieuwe paren
Indien beide spelers van een paar voor het eerst aan de competitie deelnemen, wordt
afhankelijk van de speelsterkte het paar ingedeeld in de laagste of een na laagste lijn. De
WL kan hier van afwijken.

3.3

Splitsing van paren
Indien één van beide spelers van een nieuw paar al deelneemt aan de interne competitie,
geldt het hoogste recht van de betrokken spelers Omdat vastgehouden wordt aan de
lijnindeling zoals is vastgelegd in artikel 3.1, is het niet uitgesloten dat bij splitsing van een
partnerschap er een extra promotie- of degradatieplaats ontstaat.

3.4

Spelen als drietal
Het is mogelijk een competitiereeks met 3 personen als één paar te spelen. Iedere
combinatie van 2 spelers uit het drietal zal dan normaal als paar worden gerekend. Hoe de
eventueel te behalen meesterpunten (MP) moeten worden verdeeld, dient vooraf te
worden opgegeven. Een en ander moet wel vóór het begin van de betreffende
competitieronde bij de WL worden gemeld.

3.5

Invallers en gelegenheidsparen
Een gelegenheidspaar is een combinatie van spelers die in dezelfde competitie uitkomen.
Beide paren waaruit het gelegenheidspaar is samengesteld, krijgen de behaalde score als
zittingsresultaat met een gegarandeerde minimumscore van 45%; er is geen bovengrens.
Een gelegenheidspaar speelt altijd in de lijn van het hoogst spelende lid, tenzij de WL om
organisatorische redenen anders beslist.
Spelen met een invaller buiten de vereniging is een combinatie van een competitiespelend
lid met iemand die geen lid is van de vereniging. De gegarandeerde minimumscore is 45%
met een bovengrens van 55%.
Spelen met een invaller binnen de vereniging is een combinatie van spelers die lid zijn van
BCW maar die niet in dezelfde competitie uitkomen. De gegarandeerde minimumscore is
45%; er is geen bovengrens.
Men is verplicht om de invaller of het spelen als gelegenheidspaar vooraf te melden bij de
wedstrijdsecretaris (zie artikel 2.6); aanspraken op dit artikel achteraf kunnen niet
gehonoreerd worden.

3.6

Spelen in een andere lijn dan men is ingedeeld
Indien een individuele speler in een andere lijn speelt, wordt er geen correctie berekend.
Beide spelers zijn wel aan de onderkant begrensd (garantiescore) met 45%. Wordt een
paar door de WL in een hogere lijn ingedeeld (bij voorbeeld om een lijn te vormen met een
even aantal paren), dan wordt de score vermenigvuldigd met 1,1 (= 10%) waarbij men aan
de onderkant is begrensd (garantiescore) met 45%. Bij een indeling in een lagere lijn
behoudt men de behaalde score met een minimum van 45%.

3.7

Stilzitronde
In het geval van een stilzitronde wordt voor het paar dat stilzit geen score berekend. Dit
heeft geen invloed op het totaalresultaat omdat het totaal te behalen aantal punten over de
gespeelde ronden, op grond waarvan het scoringspercentage wordt berekend, dan ook
minder is.
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4.

PERIODE

4.1

Perioderesultaat
Het perioderesultaat wordt bepaald door het gemiddelde percentage van de vijf hoogste
scores uit die periode. Bij afwezigheid krijgt het paar een score van 45%; deze telt mee in
de periodescore (je kunt dus beter met een invaller spelen, aangezien je dan ook
verzekerd bent van 45%, met kans op meer). Heeft men slechts twee of minder avonden
gespeeld, dan wordt er geen perioderesultaat toegekend. Dit paar degradeert automatisch,
tenzij artikel 4.3 van toepassing is.

4.2

Promotie en degradatie
Na afsluiting van iedere periode, inclusief de seizoensovergang, degradeert in iedere lijn
25% van het aantal paren. In principe zullen net zoveel paren promoveren naar een
hogere lijn als uit die lijn zijn gedegradeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met artikel
3.1, 3.2, 3.3 en 4.3. Derhalve zijn de aangegeven promotie- en degradatieplaatsen op het
wekelijks competitieoverzicht onder voorbehoud.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij voorbeeld in geval van langdurige ziekte, de
degradatieregel voor dat betreffende paar niet toe te passen. Vakanties zullen hier niet
onder vallen.

4.3

Uitkomen in een andere wedstrijd voor de BCW
Wanneer een paar de club vertegenwoordigt in een andere wedstrijd, bij voorbeeld 4tallen, en daardoor één of meerdere speelmomenten in een periode mist, wordt die
periodescore als volgt bepaald:
5x spelen: de periodescore wordt het gemiddelde over de 4 beste scores
4x spelen: de periodescore wordt het gemiddelde over de 3 beste scores
3x spelen: in dat geval wordt er geen periodescore berekend
Er kan dan niet worden gepromoveerd of gedegradeerd. Voor de eindklassering wordt de
gemiddelde score berekend over 5 perioden. De benodigde correcties worden aan het
eind van de periode doorgevoerd.

4.4

Scoreberekening
Het rekenprogramma berekent de wekelijkse scores in 4 decimalen nauwkeurig. Het
rekenprogramma berekent de periodescore volgens het gewogen gemiddelde ook in 4
decimalen nauwkeurig. Dit is de officiële score die voor promotie, degradatie en de
eindstand over het gehele seizoen wordt aangehouden.
NB: Omwille van de overzichtelijkheid worden in de uitslagen alle scores in 2 decimalen
getoond. Indien men het periodegemiddelde zelf berekent op basis van de weekscores in
2 decimalen, dan kan dit door afrondingsverschillen een andere uitkomst opleveren.
Geldend is de periodescore die door het rekenprogramma is berekend.

4.5

Meesterpunten
Binnen de vereniging die is aangesloten bij de NBB worden na afloop van iedere periode
per spelen MP toegekend. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient men lid te zijn van
de NBB. Voor het toekennen van MP zijn door de NBB richtlijnen opgesteld. Informatie
over deze richtlijnen kan men opvragen bij de WL of de MP-administrateur van de
vereniging. Het aantal MP dat is behaald, staat vermeld op de wikkel van het NBB
bridgeblad.

5.

SEIZOEN

5.1

Club- en lijnkampioenschap
Om voor dit kampioenschap in aanmerking te komen, dient een paar voor alle 6 perioden
in de dinsdagavondcompetitie een resultaat te hebben behaald. Hierbij dient het paar
gespeeld te hebben in de basissamenstelling.
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5.2

Indeling
De definitieve lijn waarin men heeft gespeeld, wordt bepaald door de meeste perioden
waarin men in een bepaalde lijn heeft gespeeld. Heeft men bijvoorbeeld 4x in de A-lijn
gespeeld en 2x in de B-lijn, dan wordt dit paar ingedeeld in de A-lijn.

5.3

Score
De score van het kampioenschap wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde van de
6 behaalde perioderesultaten en de gemiddelde lijn waarin met heeft gespeeld.

5.4

Scorecorrecties
De scores uit de diverse lijnen tellen bij de bepaling van het seizoensresultaat niet even
zwaar. Na de eindindeling in de gemiddelde lijn worden de perioderesultaten als volgt
omgerekend, waarna het gemiddelde als seizoensresultaat wordt genomen: het resultaat
van de lijn waar men gemiddeld is ingedeeld, telt als 100%; elke periodescore per hogere
lijn wordt met factor 1,1 vermenigvuldigd; de periodescore in een lagere lijn wordt per
lagere lijn vermenigvuldigd met factor 0,9.

5.5

Clubkampioen
Het winnende paar uit de A-lijn van de dinsdagavondcompetitie is clubkampioen. De
eerste plaatsen in de andere lijnen zijn lijnkampioen.
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Bijlage

Protestformulier
Met rode en/of zwarte inkt invullen i.v.m. kopiëren
Wedstrijd / Competitie

Plaats

Paren

Datum:

Zitting:

Protest ingediend door NZ / OW / WL

Spelnummer:

Namen:

Ronde:

Noord:

Zuid:

Paarnummer NZ:

Oost:

West:

Paarnummer OW:

Gever:



Kwetsb.:



West

Noord

Tafelnr.:

Oost

Zuid









N
W

O
Z











Tafelresultaat:

? = Gevraagd naar betekenis
* = Gealerteerd

... = Denkpauze

Naam wedstrijdleider:
Straat:
PC + woonplaats:
Telefoon:
Verklaring wedstrijdleider:

Beslissing:
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Verklaring protesterende partij

Verklaring niet-protesterende partij

Handtekening wedstrijdleider

Handtekening NZ

Handtekening OW

Beslissing PC / PK
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