WEDSTRIJDREGLEMENT - Versie 1 oktober 2018

Artikel 1.
In principe worden op alle wedstrijden de spelregels toegepast, zoals die in het
wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridgebond zijn vastgelegd.
Artikel 2.
Het onderling regelen van ongeregeldheden is niet toegestaan.
Artikel 3.
Aanvang van de wedstrijden is om 19.30 uur precies. Men dient ruimschoots op tijd
aanwezig te zijn om een vlot verloop van de inschrijving te verkrijgen.
Uiterlijk tot 16.00 uur op donderdagmiddag kan worden afgemeld via de website
www.bcboschenduin.nl, onder het kopje Schema.
Alleen in uiterste noodgevallen kunt u op donderdagmiddag tot 16.00 uur bellen naar de
Voorzitter van de Technische Commissie of één van de andere leden van deze commissie.
De telefoonnummers staan vermeld in het digitale jaarboekje dat te vinden is op de website
www.bcboschenduin.nl onder het kopje Actueel / ALV en op de website onder het kopje
Schema.
Bij afmelding via de website ontvangt u altijd een bevestiging per email!! Mocht dit niet zo
zijn dan gaarne alsnog telefonisch afmelden.
Artikel 4.
Voor de competitie geldt een speeltijd van 7,5 minuut per spel. Vijf minuten voor het einde
van een ronde wordt gewaarschuwd, het is niet toegestaan de bieding van een spel nog ná
het signaal aan te vangen. Voor een dan nog niet gespeeld spel dient u 0 (= Niet Gespeeld)
op de Bridgemate in te voeren. Uw score wordt in dat geval berekend over 23 spellen (of 19
spellen in geval van een stilzit).
Artikel 5.
Elke wijziging in de samenstelling van de paren/trio’s dient door de Technische Commissie
te worden goedgekeurd.
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Artikel 6.
Systeemkaarten zijn verplicht en behoren aan het begin van de ronde ongevraagd aan de
tegenstanders te worden overhandigd.

Artikel 7.
Nieuwe paren/trio’s van buiten Bridgeclub Bosch & Duin worden in principe in de laagste
groep geplaatst, tenzij de Technische Commissie van mening is dat de speelsterkte van het
betreffende paar/trio indeling in een hogere groep rechtvaardigt en het belang van de
clubcompetitie niet in het geding komt.

Artikel 8.
Toekenning van strafpunten
- Indien men te laat aanwezig is kost dit 1% straf, behoudens melding vooraf. Men is te
laat als de klok in werking is gezet.
- Niet tellen van de kaarten (als achteraf blijkt dat de kaarten niet goed over de handen
verdeeld zijn): 1% straf voor beide paren
- Niet goed terugsteken: 1% straf voor beide paren
- Verkeerde windrichting spelen: 1% straf voor beide paren
- Onjuist invoeren van de bridgemate, waardoor noodzakelijke correctie door TC: 1% straf
- Per avond niet meer dan 2% straf.

Artikel 9.
Scoreberekening bij afwezigheid / combipaar / overige redenen
- Afwezig zonder kennisgeving of kennisgeving na 16.00 uur op donderdagmiddag een
score van 35%.
- Afwezig als gevolg van een afmelding na 16:00 uur op donderdagmiddag door
calamiteiten buiten iemands schuld een score van 45%.
- Minimaal verplichte aanwezigheid als paar
Men dient als paar minimaal 2x in een serie van 5 en 1x in een serie van 4 avonden
aanwezig te zijn anders volgt automatische degradatie.
Deze regel is ook van toepassing als één van de paarleden door langdurige ziekte en/of
revalidatie niet aanwezig kan zijn en de partner gedurende die periode met een ander
speelt, met dien verstande dat men in dat geval maar 1x zal degraderen.
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Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot het niet toepassen van automatische
degradatie.
Of er sprake is van een bijzondere omstandigheid beslist de Technische Commissie.
Promotie is in dergelijke situaties niet mogelijk.
Het clubkampioenschap is alleen voorbehouden aan paren in de oorspronkelijke
samenstelling.
- Afwezigheid van het gehele paar
1 x afwezig 48%
2 x afwezig 47%
3 x afwezig 46%
4 x afwezig 45% + degradatie
5 x afwezig 44% + degradatie
Dit is geldig per iedere nieuwe serie.
- Afwezigheid van één van de paarleden
De Technische Commissie zoekt, indien nodig, een invaller als een van beide spelers niet
kan spelen.
Er wordt dan zo mogelijk een zogenaamd “combipaar” gevormd waarop de volgende
scoreberekening wordt toegepast.
- Combipaar speelt in de eigen lijn
Behaalde score met een minimum van 45% en een maximum van 55%
- Combipaar samengesteld uit 2 spelers uit verschillende lijnen
Behaalde score met een minimum van 45% en een maximum van 55%, ongeacht in welke
lijn wordt gespeeld
- Combipaar samengesteld uit vaste speler met invaller van binnen de Bridgeclub
Behaalde score met een minimum van 45% en een maximum van 55%%, ongeacht in
welke lijn wordt gespeeld
- Paar in hogere of lagere lijn
Behaalde score met een minimum van 45% en een maximum van 55%
- Technische Commissie heeft geen invaller gevonden en derhalve afgezegd
Eigen gemiddelde score met minimum van 50%.
Eigen gemiddelde score is het actueel gescoorde percentage in een serie behaald in eigen
lijn in originele samenstelling.
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- Sabbatical
Eénmaal per seizoen bestaat de mogelijkheid om een sabbatical aan te vragen. Dit is
alleen mogelijk voor alle spelers van een paar/trio en betekent dat het gehele paar/trio
de gehele serie van 4 of 5 avonden niet meespeelt.
Dit betekent ook geen reglementaire degradatie, men blijft in dezelfde lijn.
Consequentie is wel dat men aan het eind van de serie als laatste in de lijn eindigt.
Eén week voor de start van een nieuwe serie van 4 of 5 avonden kan men hiervoor een
verzoek indienen bij de Technische Commissie.

Artikel 10.
Slemcompetitie voor paren
Klein slem
Geboden en gemaakt klein slem in een kleurcontract levert : + 2 punten
Geboden en gemaakt klein slem in een SA contract levert: +3 punten
Geboden en niet gemaakt klein slem in een kleurcontract levert: -1 punt
Geboden en niet gemaakt klein slem in een SA contract levert: -1 punt
Groot slem
Geboden en gemaakt groot slem in een kleurcontract levert: +4 punten
Geboden en gemaakt groot slem in een SA contract levert: + 5 punten
Geboden en niet gemaakt groot slem in een kleurcontract levert: -2 punten
Geboden en niet gemaakt groot slem in een SA contract levert: -2 punten.

Artikel 11.
Er wordt voor de parencompetitie gespeeld in een aantal series verdeeld over een aantal
wedstrijdavonden. De verdeling wordt per seizoen bekend gemaakt in het "Voorstel
wintercompetitie -seizoen ..", welke eveneens is opgenomen in het boekje ten behoeve van
de Algemene Ledenvergadering.
Promotie/degradatie vindt plaats na afloop van een serie op basis van het totaal behaalde
percentage over deze serie. Er promoveren/degraderen steeds 4 paren (dit is gebaseerd op
een verdeling in 3 groepen van ieder 14 tot 18 paren).
De indeling aan het begin van een seizoen geschiedt aan de hand van de eindstand van de
laatste serie, waarbij nog eerst promotie/degradatie plaatsvindt.
Artikel 12.
De resultaten van iedere serie worden naar een totaalrangschikking gebracht. Deze ranglijst
levert aan het eind van het seizoen de clubkampioenen op.
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Artikel 13.
De Technische Commissie heeft het recht naar eigen goeddunken te handelen, indien een
vlot verloop van de competitie daarom vraagt.

Artikel 14.
Tegen elke beslissing van de Technische Commissie kan worden geprotesteerd bij de
Voorzitter van het Bestuur, die na overleg een bindende beslissing neemt.
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