Wedstrijdreglement
Bridgeclub B.Z.R ( Bridgen Zonder Rook ) Wijchen
Algemeen
Art. 1.
1.1

Dit reglement is gebaseerd op art. 18 van de statuten en op art. 1 van
het huishoudelijk reglement van B.Z.R.

Art. 2. Speelrooster en speeltempo
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

Het speelrooster van een seizoen bevat parencompetities en - zo
mogelijk – een tussencompetitie met een alternatieve wedstrijdvorm.
Daarnaast kunnen inloopavonden en speciale drives worden
georganiseerd.
Een parencompetitie bestaat bij voorkeur uit 6 speelavonden van elk
24 spellen. De TC kan in overleg met bestuur besluiten hiervan af te
wijken.
De speeldata worden, voorafgaande aan het competitiejaar, op
voorstel van de TC, vastgesteld door het bestuur.
De speelavonden beginnen om 20.00 uur precies. Men dient op tijd
aanwezig te zijn.
In geval van te laat komen kan de wedstrijdleider (WL) besluiten een
nieuw schema samen te stellen. Nadat het nieuwe schema is
vastgesteld voor die speelavond kan een paar niet meer deelnemen.
De WL kan een waarschuwing geven of bestraffen.
Het speeltempo is vastgesteld op gemiddeld 7.5 minuten per spel,
excl. wisseltijd. Vijf minuten voor het einde van de speeltijd van een
ronde wordt een sein gegeven. Overschrijding van de totale speeltijd
per ronde is een onregelmatigheid die door de WL bestraft kan
worden. De WL kan indien gewenst voor het verloop van een
speelavond tot een afwijkend speeltempo besluiten voor één of
meerdere lijnen.
Het niet op tijd beëindigen van een ronde, anders dan door
overmacht (ter beoordeling van de WL), wordt de eerste keer tijdens
een zitting bestraft met een waarschuwing en elke volgende keer met
25% van de top van een spel.

Art. 3. Uitslagbepaling
3.1

3.2

3.3

De uitslag van een speelavond wordt berekend door of onder
verantwoordelijkheid van de WL m.b.v. de ter beschikking staande
bridgecomputer en het bijbehorende bridgeprogramma. Indien de
uitslag niet m.b.v. de computer kan worden berekend, worden de
score en uitslag handmatig berekend.
De voorlopige uitslag wordt aan het einde van een speelavond
bekend gemaakt. De definitieve uitslag, bijbehorende overzichten,
eventuele correcties en de competitiestand worden door de WL zo
spoedig mogelijk na afloop van de zitting aan de deelnemers bekend
gemaakt.
Protesten tegen de zittingsuitslag kunnen mondeling of schriftelijk
worden ingediend bij de WL tot aan het begin van de eerstvolgende
speelavond. Daarna is de uitslag onherroepelijk, onder voorbehoud
van eventueel lopende protesten.

Organisatie aan de speeltafel
Art. 4. Verplichtingen
4.1
4.2
4.3

Conform art. 1 van het huishoudelijk reglement wordt er gespeeld
volgens de regels en definities van de Nederlandse Bridge Bond.
Men dient zich ten opzichte van de tegenstanders en de partner
hoffelijk te gedragen.
In alle groepen is het gebruik van een systeemkaart, het toepassen
van de alerteerregeling en het gebruik van de stopregel verplicht. De
TC kan voor aanvang van een competitieronde aangeven of voor
bepaalde groepen hiervan kan worden afgeweken.

Art. 5. Taakverdeling
5.1

5.2

Iedere speler is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken aan
tafel. Elke deelnemer is verplicht aandacht te schenken aan
tafelnummer, windrichting, juiste spellen, juiste kaarten en
speeltempo.
De noordspeler zorgt, dat de aan zijn tafel te spelen resp. gespeelde
spellen zo nodig worden geleend resp. teruggebracht naar de juiste
tafel.

5.3
5.4

De noordspeler zorgt voor het juist registreren van de spelresultaten
en oost controleert.
Na de laatste ronde van de zitting zorgt de noordspeler ervoor dat de
spelresulaten ter beschikking komen van de WL. De overige spelers
zorgen onderling voor het retourneren van het spelmateriaal.

Art. 6. Onregelmatigheden
6.1

6.2

6.3

Iedere speler is verantwoordelijk voor het juist terug steken van de
eigen kaarten in de boards. Het veroorzaken van een onklaar bord en
het spelen met of veroorzaken van een hand van meer of minder dan
dertien kaarten kan worden bestraft met 25% van de top van een
spel.
Bij een onregelmatigheid, bijvoorbeeld tijdens het bieden of spelen,
mag niet worden doorgespeeld, maar dient de arbiter geroepen te
worden. Diens aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
Tegen de beslissing van de arbiter kan tot 30 minuten na afloop van
de zitting protest worden ingediend bij de WL. De WL zal hierover
z.s.m. een besluit nemen en kenbaar maken. Tegen dit besluit kan
binnen een termijn van 48 uur beroep worden aangetekend bij de
protestcommissie.

Parencompetitie
Art. 7. Groepsindeling
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

Competitierondes worden zoveel mogelijk gespeeld in groepen
(lijnen) van gelijke grootte. Indien een ongelijke verdeling
noodzakelijk is, wordt in principe de laagste groep het kleinst
gemaakt.
De groepen worden door de TC ingedeeld. Bij vorming van een
nieuwe groep wordt deze de laagste groep. Bij opheffing van een
groep door vermindering van het aantal leden verdwijnt de laagste
groep.
De TC kan paren uit een lagere groep hoger indelen, indien dit voor
het voltallig maken van de groep vereist is.
Het vormen van een nieuw paar moet altijd in overleg met het bestuur
gebeuren en kan alleen als er plaats is binnen de club.
Onder voorwaarde dat er plaats is binnen de club (zie 7.4): Wanneer
een paar zich na afloop van een competitieronde splitst en beide
spelers gaan in de volgende competitieronde met een andere partner

7.6

spelen, behouden beide spelers recht op een plaats in die groep,
waarin zij op basis van de einduitslag zouden zijn ingedeeld. Indien
er in die groep geen plaats is voor een extra paar, beslist de TC (evt.
door loting) welk paar in die groep gaat spelen.
Onder voorwaarde dat er plaats is binnen de club (zie 7.4): Een
nieuw paar van buiten de club start in de laagste groep. Op
voordracht van de TC en goedkeuring van het bestuur kunnen hierop,
op basis van inschatting van de sterkte van het paar en alleen bij de
start van een nieuw seizoen, uitzonderingen worden toegestaan.

Art. 8. Promotie en degradatie
8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

Het aantal promotie- en degradatieplaatsen per competitieronde is
25% van een groep, met afronding naar boven. Indien het voor de
evenwichtige indeling van groepen gewenst is, kan de TC besluiten
hiervan af te wijken.
Degradatie is onherroepelijk.
De einduitslag van een competitieronde wordt bepaald door de
berekening van het gewogen gemiddelde percentage over alle
zittingen van die competitieronde.
Bij gelijk eindigen van twee of meer paren is het onderlinge resultaat
in de betreffende competitieronde bepalend. Dit onderlinge resultaat
wordt bepaald door vergelijking van de scores van de betreffende
paren in de originele samenstelling.
Paren die in een competitieronde drie of meer speelavonden niet in
de originele samenstelling hebben gespeeld komen niet in
aanmerking voor promotie, wel voor degradatie. Deze paren komen
ook niet in aanmerking voor prijzen.

Art. 9. Verhinderings- en invallersregeling
9.1
9.2

Elk lid, dat tijdelijk niet kan deelnemen aan de volgende
competitieronde, meldt dit (bij voorkeur via e-mail) aan de TC.
Indien er sprake is van overmacht kan de TC een paar gedurende
één competitieronde het recht toekennen op een plaats in de groep,
waarin het paar speelde volgens de uitslag van de voorgaande
competitieronde. Op voordracht van de TC en met goedkeuring van
het bestuur kunnen hierop uitzonderingen worden toegestaan.
In geval van een claim kan het betreffende paar of een speler van het
betreffende paar gedurende de geclaimde periode in principe niet
invallen in de eigen lijn. In bijzondere omstandigheden, ter

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

9.8

9.9

beoordeling van de wedstrijdleider, kunnen hierop uitzonderingen
worden gemaakt.
Paren zijn verplicht bij verhindering zelf voor vervanging te zorgen.
Verhindering zonder vervanging dient 24 uur voor het begin van de
zitting gemeld te worden aan de WL.
Bij verhindering zonder vervanging maar met tijdig bericht wordt de
uitslag voor die zitting voor hen op 45% gesteld. Zonder vervanging
en bovendien zonder bericht op 35%, behalve in geval van
overmacht.
Invallers moeten bij voorkeur via e-mail of telefonisch vóór 17.00 uur
aan de TC worden gemeld. Vóór aanvang van de zitting moeten
invallers zijn gemeld bij de TC. Indien de invaller(s) niet tijdig
wordt/worden gemeld, kan er voor dat paar 2% op de score van de
betreffende zitting in mindering worden gebracht (ná toepassing van
art.9. lid 6).
Paren met één of twee invallers krijgen voor die zitting minimaal 45%
en maximaal 55%.
Voor een lid, dat gedurende een gehele competitieronde met
dezelfde invaller speelt - een zgn. gastspeler - gelden dezelfde regels
als voor een regulier paar.
Een gastpaar dat een volledige competitieronde wordt gevraagd mee
te spelen om een stilzittafel te voorkomen, kan niet promoveren noch
degraderen.
Een paar dat tijdens een zitting door omstandigheden (bijvoorbeeld
ziekte) uitvalt, dient onmiddellijk de competitieleider te informeren.
Indien op dat moment minder dan 75% van het aantal geplande
spellen is gespeeld door het uitvallende paar, dan wordt het paar
voor de scoreberekening geacht de gehele zitting afwezig te zijn
geweest. De reeds gespeelde spellen worden in dat geval
beschouwd als niet gespeeld (NG) voor betrokken paren. Artikel 9.4
(afwezig 45%) is voor het uitvallende paar van toepassing
Heeft een uitvallend paar op dat moment 75% of meer van de spellen
gespeeld dan wordt de zittingsuitslag berekend op basis van alleen
de gespeelde spellen voor betrokken paren. De niet gespeelde
spellen worden als NG geregistreerd voor betrokken paren.

Art. 10 Slemcompetitie en beste clubresultaat
10.1 De

TC geeft voor de aanvang van een seizoen aan of er een
slemcompetitie wordt gehouden. Slemkampioen wordt het paar dat
gedurende het gehele seizoen in de parencompetities de meeste
slempunten heeft behaald. Slempunten krijgt men per geboden en

gemaakt slem: Klein Slem=2, Klein Slem SA=3, GS=5, GS SA=6
punten. Een geboden en niet gemaakt slem: -1 punt.
10.2 De TC kan na afloop van een seizoen een overzicht opstellen met
het beste parenclubresultaat over alle gespeelde competitierondes in
één seizoen. Dit is gebaseerd op het gewogen gemiddelde
percentage van de paren die in dezelfde samenstelling alle
competitierondes hebben gespeeld.

Tussencompetitie
Art. 11 Indeling, deelname en uitslag berekening
11.1 Deelname

aan de tussencompetitie is voor leden niet verplicht.
Eenmaal aangemeld geldt deze verplichting tot aanwezigheid wel.
11.2 De TC zorgt voorafgaand aan de tussencompetitie voor de nodige
informatie over de gekozen speelvorm, uitslagberekening en
eventueel aanvullende regelingen.
11.3 De TC maakt de indeling voor de viertallenwedstrijden en bepaalt het
aantal speelavonden. Wanneer een speler is verhinderd, dient dit zo
snel mogelijk te worden doorgegeven aan de captain van een viertal.
De captain is verantwoordelijk voor compleetheid van het team en
dient te zorgen voor een invaller.
11.4 De TC maakt de indeling voor de butlercompetitie en bepaalt het
aantal speelavonden.

Slotbepaling
Art. 12.
12.1 Bij

vaststelling of wijziging van dit reglement is art 12, lid 5 van de
statuten onverkort van toepassing.
12.2 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de TC
conform art.2 van het huishoudelijk reglement van B.Z.R.
De wedstrijdleider (WL) past de NBB-spelregels en aanvullende
bepalingen toe en heeft de bijbehorende taken en bevoegdheden. De

WL mag elk van zijn taken delegeren aan assistenten, maar blijft
verantwoordelijk voor de juiste uitvoering. In het geval van het
ontbreken van een WL als persoon, fungeert de TC als zodanig.
In gevallen waarin toepassing van het WR tot onbillijkheid leidt, kan
de TC met goedkeuring van het bestuur onder opgave van redenen
van het reglement afwijken. Hierbij wordt in de geest van dit
reglement en de reglementen van de NBB gehandeld.

Dit reglement treedt in werking op 29 november 2013, en laatstelijk
gewijzigd door het besluit van de algemene ledenvergadering B.Z.R te
Wijchen op 6 oktober 2016.
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