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BRIDGECLUB DE WAALSTROOM TIEL
Opgericht te Tiel op 21 januari 1991

Wedstrijdreglement
Artikel 1 Algemeen
1. Er wordt gespeeld volgens de geldende Spelregels voor Wedstrijdbridge van de
Nederlandse Bridgebond.
2. De speelavonden worden geleid door een wedstrijdleider.
3. De wedstrijdleider deelt de spelers in in lijnen.
4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Technische Commissie,
eventueel in samenspraak met het bestuur.

Artikel 2 Deelname en indeling competitie
1. Er wordt gespeeld in twee lijnen, A en B, waarbij de speelsterkte in lijn A groter is dan
in lijn B.
2. De uitslag van de laatste speelronde van het voorgaande seizoen is bepalend voor
de indeling van de speellijnen in het nieuwe seizoen. Hierbij zijn de regels voor
promotie en degradatie toegepast.
3. Nieuwe leden worden in principe in lijn B ingedeeld.
4. Het bestuur stelt jaarlijks, in overleg met de wedstrijdleider, het aantal paren per lijn
vast. De bestuursleden zorgen daarbij voor een evenwichtige verdeling. Moeten er
paren van de ene naar de andere lijn verplaatst worden, dan dient er eerst gekeken
te worden naar de paren die als laatsten zijn gepromoveerd of gedegradeerd.
5. Een deelnemend paar blijft tijdens een competitieronde ongewijzigd in samenstelling.
6. Nieuwe leden nemen deel aan de competitie met ingang van de eerstvolgende
competitieronde. Zij worden in principe in de laagste lijn ingedeeld.
7. Nieuw gevormde paren van al spelende leden, afkomstig uit de zelfde lijn, worden
weer in die lijn ingedeeld. Indien het paar wordt gevormd door spelers uit
verschillende lijnen worden zij ingedeeld in de lijn van de laagste speler. In bijzondere
gevallen kan de Technische Commissie anders beslissen.
8. Deelnemers aan de competitie dienen, indien zij verhinderd zijn te spelen, dit te
vermelden in het register van afmelding. Indien zij onverhoopt op de dag van de
reguliere wedstrijd zijn verhinderd, dienen zij dit telefonisch zo mogelijk vóór 12.00
uur aan de wedstrijdleider te melden.
9. De vereniging streeft ernaar enige reserveleden beschikbaar te hebben om, ingeval
van de afwezigheid van een lid, deze te laten invallen.

Artikel 3 Competitie
1. Gedurende het verenigingsjaar wordt een aantal competitieronden gespeeld. Het
bestuur stelt voor aanvang van het seizoen het aantal competitieronden en het aantal
zittingen per competitieronde vast.
2. Elke zitting bestaat in principe uit 6 speelrondes met per speelronde 4 spellen. In
voorkomende gevallen kan de wedstrijdleider het aantal speelrondes en spellen per
ronde wijzigen.
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3. Per speelronde van 4 spellen is 30 minuten beschikbaar. Voor wisseling van tafel
tussen de speelronden is 2 minuten beschikbaar. Indien van een speelronde 25
minuten verstreken zijn, mag geen nieuw spel meer begonnen worden. Er worden
geen spellen nagespeeld.

Artikel 4 Promotie en degradatie
1. Na iedere competitieronde vindt promotie en degradatie plaats. Er promoveren c.q.
degraderen steeds 3 paren.
2. Indien het aantal paren in een lijn, tengevolge van een nieuw of vertrokken paar, toeof afneemt, kan de Technische Commissie een aangepaste promotie/degradatie
toepassen.

Artikel 5 Verzuimregeling
1. Voor het eerste gemelde verzuim in een competitieronde wordt een kunstmatige
score toegekend van 49,99 %. Voor het tweede gemelde verzuim binnen dezelfde
competitieronde wordt een kunstmatige score toegekend van 40 %. Voor het derde
gemelde verzuim binnen dezelfde competitieronde volgt automatisch degradatie.
2. Als een paar of een van de partners van een paar zonder kennisgeving afwezig is
wordt een kunstmatige score toegekend van 0 %.
3. Indien van een paar één partner afwezig is en de overgebleven partner speelt met
een ander, dan wordt in de lijn gespeeld van die overgebleven partner.
4. Indien van een paar één partner afwezig is en de overgebleven partner speelt met
een partner uit een andere lijn, dan wordt dat gelegenheidspaar geplaatst in de
hoogste lijn.
5. De wedstrijdleider maakt de parenindeling voor elke speelavond met inachtneming
van de afmeldingen. Deze indeling is bindend. Indien van een paar een partner
afwezig is, kan de overgebleven partner vooraf een voorkeur aangeven voor de
partner met wie hij/zij wil spelen. De wedstrijdleider zal met deze voorkeur rekening
houden bij het samenstellen en indelen van de paren voor een speelavond, voor
zover de gewenste partner lid is van de vereniging. Spelende leden van de
vereniging gaan in alle gevallen voor niet spelende leden/invallers van buiten de
vereniging.
6. Indien een paar in een hogere of lagere lijn speelt dan waarin ze zijn ingedeeld wordt
de behaalde score zonder toeslag of korting in de competitiestand verwerkt.
7. Wordt er gespeeld met een invaller van buiten de club, kan maximaal het eigen
gemiddelde worden behaald van de lopende competitieronde. Er wordt een minimum
score van 47,50% gegarandeerd. Is het de eerste speelavond van een
competitieronde dan kan de behaalde score nooit meer dan 55 % zijn met een
minimum van 47,50 %.
8. Wordt er gespeeld met een speler van binnen de eigen club, een andere dan de
vaste partner, dus een zgn. combipaar, dan wordt een minimum van 47,50 %
gegarandeerd en is er geen maximum aan het behaalde resultaat gebonden.
9. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Technische Commissie. In
geval van een geschil tussen een lid en de Technische Commissie, beslist het
bestuur.

Artikel 6 Arbitrage
1. Volgens de spelregels van de NBB dient bij elke onregelmatigheid om arbitrage
gevraagd te worden. Tegen een beslissing van de arbiter is alleen achteraf bij het
bestuur beroep mogelijk. Het bestuur kan voor het behandelen van beroepen een
protestcommissie instellen. De arbitrage berust bij de Technische Commissie.
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Artikel 7 Eigen gemiddelde
1. De gemiddelde score is het gemiddelde van de uitslagen met de eigen partner in de
eigen lijn behaald in de lopende competitieronde.
2. Indien een competitieronde niet met de eigen partner is gespeeld, geldt als eigen
gemiddelde het gemiddelde van de scores die zijn behaald met de partner waarmee
men de meeste zittingen in de betreffende competitieronde heeft gespeeld.

Artikel 8 Clubkampioenschap
Op het eind van een bridgeseizoen wordt één paar clubkampioen. Clubkampioen is het paar
dat de meeste punten tijdens het bridgeseizoen heeft opgebouwd.
Voor het vergaren van die punten gelden de volgende regels:
1. Alleen de eerste 8 paren in de A - lijn kunnen punten opbouwen voor het
clubkampioenschap.
2. De punten worden toegekend na elke competitieronde.
3. De te verdelen punten per ronde zijn: 8 –7 - 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
4. Het paar in de A–lijn met het hoogst gemiddelde van een ronde krijgt 8 punten.
5. De rest van de punten in die ronde wordt verdeeld over de paren nummer 2 t/m
nummer 8.

Artikel 9 Slemcompetitie
1. Alle geboden en gehaalde slembiedingen in een bridgeseizoen worden geregistreerd.
2. Op het eind van een bridgeseizoen is het paar, dat de meeste punten heeft vergaard,
winnaar van de slemcompetitie.
3. Voor het vergaren van die punten gelden de volgende regels:
a. De paren in alle lijnen kunnen punten vergaren.
b. Voor het bieden en halen van een klein slem krijgt dat paar één punt.
c. Voor het bieden en halen van een groot slem krijgt dat paar drie punten.

Dit reglement is op 7 september 2015 tijdens de Algemene Vergadering gewijzigd.
Wijzigingen: Artikel 8 lid 3 en 4; Artikel 9.
Dit reglement is op 4 september 2017 gewijzigd i.v.m. het vervallen van de
plaatsingswedstrijden. Het betreft wijzigingen in Artikel 2.

