Wedstrijdreglement
1. Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond.
2. Speelschema
De Technische Commissie (TC) maakt jaarlijks een voorstel voor de
competitiekalender. Dit voorstel dient door de ALV te worden goedgekeurd. De TC is
bevoegd om tijdens het seizoen van het speelschema af te wijken.
3. Competitievorm
Er wordt een parencompetitie gespeeld gebaseerd op het NBB- Clubrankingsysteem.
3.1. De te behalen rankingpunten zijn gerelateerd aan de tijdens een zitting
behaalde percentages.
3.2. Wanneer gespeeld wordt met een invaller geldt het behaalde resultaat.
3.3. Paren worden voor een zitting ingedeeld op basis van hun actuele ranking
4. Nieuwe paren
Een paar zonder speelresultaten wordt ingedeeld door de TC
5. Op tijd spelen
Alle spelers worden geacht 4 spellen in maximaal 30 minuten te spelen (bij 4 spellen
per ronde) of 3 spellen in maximaal 23 minuten (bij 3 spellen per ronde), maar zie de
uitzondering onder 5.2 hieronder.
5.1. Wanneer na het verstrijken van de speeltijd plus de 2 minuten wisseltijd nog niet
de resultaten van alle spellen ingevoerd zijn dient de rekenmeester de ronde te
sluiten. Voor de niet gespeelde spellen zal aan beide paren een score worden
toegekend gelijk aan hun respectievelijke gemiddelde over de hele zitting met
een maximum van 40%.
5.2. Wanneer het niet op tijd gespeeld zijn van de spellen aantoonbaar veroorzaakt
werd door één van de twee paren kan de arbiter aan dat paar een score
toekennen gelijk aan hun gemiddelde over de hele zitting met een maximum van
40%. Aan het andere paar kan de arbiter een score toekennen gelijk aan hun
gemiddelde over de hele zitting met een minimum van 60%.
5.3. In afwijking van het bepaalde onder 5a en 5b zal de arbiter, wanneer in de
laagste lijn niet alle spellen gespeeld zijn en één of beide paren beginners zijn
met minder dan twee jaar clubervaring, het spel als niet gespeeld beschouwen.
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6. Systeemkaart
Paren in de A-lijn geven voor aanvang van elke ronde ongevraagd aan elk van hun
tegenstanders een juist ingevulde systeemkaart. Indien van toepassing geven zij daarbij
ook een pre-alert van eventueel ongebruikelijke afspraken.
7. Afwezigheid
7.1. Een paar dat bij een zitting niet aanwezig kan zijn dient zich tijdig af door het
afmeldformulier op de clubwebsite in te vullen.
7.2. Het uiterste moment van afmelden is 10:00u ’s morgens voor de
maandagmiddag en 16:00u ’s middags voor de dinsdagavond.
7.3. Indien een paar niet of niet tijdig heeft afgezegd en, naar het oordeel van de TC,
dit zonder gewichtige reden heeft gedaan wordt de eerstvolgende te behalen
score van dat paar verminderd met 5%.
8. Kampioenschappen
Kampioenschappen worden berekend volgens het NBB-Clubrankingsysteem.
Kampioen van een speelmoment wordt het paar dat tijdens competitiezittingen van dat
speelmoment in de vaste samenstelling het hoogste gemiddelde over alle behaalde
rankingpunten heeft behaald waarbij:
8.1. .resultaten behaald met een invaller niet meetellen;
8.2. het paar minimaal 17 keer in de vaste samenstelling gespeeld moet hebben.
9. Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC.
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