Wedstrijdreglement Bridgeclub BC De Verbinding
A. Definitie.
Paar: Waar in dit reglement gesproken wordt van een paar, wordt bedoeld 2 spelers, die samen
spelen tegen 2 andere spelers, met dien verstande dat een paar ook uit 3 spelers kan bestaan.
Van een paar dat uit 3 spelers bestaat kunnen maar 2 spelers een wedstrijd spelen
B. Parencompetitie. Elk paar heeft bij ongewijzigde samenstelling en bij het gelijk blijven van
het aantal klassen recht op:
a. indeling in dezelfde klasse waarin wordt gespeeld bij handhaving positie in
de laatste competitie;
b. indeling in de naast hogere klasse bij promotie in de
laatste parencompetitie;
c. indeling in de naast lagere klasse bij degradatie in de laatste
parencompetitie.
Indien beide spelers van een paar zich met een nieuwe partner aanmelden, verliest hij, die met
de laagst geklasseerde speler samengaat, het recht op een plaats in de klasse waarin het
voormalig paar speelde. Komen beide nieuwe partners uit dezelfde klasse, dan zal de klasseindeling worden gehandhaafd, aannemende dat er voldoende plaats is. Indien dat laatste niet
het geval is, zal degene die het partnership breekt, een klasse lager dienen te spelen
C. Promotie en degradatie.
Er promoveren of degraderen per groep 25 % van de deelnemende paren, eventueel naar
beneden afgerond. Om te kunnen promoveren moet één van de personen van het
oorspronkelijke paar aan minimaal 3 middagen van de competitieserie hebben
deelgenomen. Als een paar voor de derde keer afwezig is tijdens een competitieserie volgt
automatisch degradatie.
D. Invallers en afwezigheid van een paar.
Het is in de parencompetitie toegestaan met een invaller te spelen. De score behaald met een
invaller bedraagt hetzelfde percentage als waarin zou zijn gespeeld in de oorspronkelijke
samenstelling. Het wordt op prijs gesteld dat u zelf voor een invaller zorgt. Alle invallers dienen
tijdig aan de wedstrijdleiding te worden bekend gemaakt en wel uiterlijk voor aanvang van de
speelmiddag aan de wedstrijdleider
Afmelden: Komt een paar niet, dan dient men hiervan kennis te geven volgens de door de
vereniging voorgeschreven methode. Afmelding moet uiterlijk plaatsvinden om uiterlijk11.00 uur
op de speeldag.
Afwezigheid beide spelers van een paar:
Indien beide spelers van een paar gemeld afwezig zijn, geldt het volgende : het paar krijgt het
gemiddelde over de te behalen en behaalde percentages van de lopende competitie. Indien het
paar meer dan 2 zittingen van een competitie afwezig was, is men uitgeschakeld voor het
kampioenschap en vindt automatisch degradatie plaats. Indelingen cobiparen en
compensatieregelingen vaste paren in een andere lijn: Combipaar uit dezelfde lijn: Voor de
scoreberekening voor beide spelers : het eigen gemiddelde. Combiparen uit verschillende

lijnen: Indien een combipaar uit verschillende lijnen wordt samengesteld, dan geschiedt de
indeling in een lijn door de wedstrijdcommissie. Compensatie bij het spelen in een lagere lijn:
de behaalde zittingscore -5%, tenzij het eigen gemiddelde hoger is, dan geldt het eigen
gemiddelde. Compensatie bij het spelen in een hogere lijn: de behaalde zittingscore +5%, tenzij
het eigen gemiddelde hoger is, dan geldt het eigen gemiddelde. Afwezigheid van een gehele
serie (5 zittingen).
Het is aan een paar toegestaan zich voor één serie per speelseizoen af te melden zonder dat
daardoor automatisch degradatie plaatsvindt. Deze afmelding dient ruim voor de aanvang van
de serie aan de wedstrijdleider te geschieden.
E. Strafbepalingen.
Afmelden; bepaling geldt per speelmiddag :
Wegbijven zonder afmelden : vast percentage : 0 % (behoudens overmacht!) .
F. Verdere bepalingen.
Noord behoort te de score in de Bridgemate in te voeren en oost behoort te controleren. Bij
onjuiste notitie kunnen beide partijen worden gestraft met het in mindering brengen van een
procent per overtreding op de totale score. Fouten bij het vastleggen van de score kunnen tot
het einde van de desbetreffende ronde straffeloos worden gecorrigeerd. Bij het onklaar maken
van de board(s) worden beide paren gestraft met het in mindering brengen van een procent per
overtreding op de totale score.
In de groepen A en B is het verplicht een systeemkaart op tafel te leggen.
Men dient op de speelmiddagen voor 13:30 uur aanwezig te zijn; om 13:30 uur beginnen de
wedstrijden.
G. Clubkampioen.
- Men moet 2/3 van het totaal aantal zittingen met dezelfde partner gespeeld hebben om voor
het clubkampioenschap in aanmerking te komen.
- Van deze zittingen wordt het gewogen gemiddelde percentage berekend.
- Het paar met het hoogst gemiddeld percentagen in de A-lijn wordt clubkampioen.
H. Slotbepaling.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

