Wedstrijdreglement BC Oisterwijk Versie September 2010 (aangepast 2015)
Het reglement bevat 10 hoofdstukken
1. Algemeen
2. Gedragsregels
3. Competitieopzet
4. Clubcompetitie
5. Werkwijze aan tafel
6. Samenstelling paren
7. Afwezigheidsregeling
8. Promotie-degradatie
9. Arbitrage
10. Seizoenprijzen
Hoofdstuk 1: Algemeen
Art 1
Bij alle door BC Oisterwijk georganiseerde bridgewedstrijden zijn de "Spelregels voor wedstrijdbridge van de
NBB" van kracht tenzij dit reglement anders bepaalt.
Hoofdstuk 2: Gedragregels
Art 74 van het NBB-reglement geeft aan hoe men zich aan bridgetafel dient te gedragen.
Art 2.1
Dit artikel staat onder reglementen op de website www.nbbclubsites.nl/29001.
Art 2.2
Iedere biddingbox bevat een biedkaartje, die kan worden gebruikt aan tafel om medebridgers zwijgzaam op hun
hinderlijke gedrag te attenderen.
Art. 2.3
Het toepassen van de alerteerregels en de stopregel is in alle groepen verplicht. Systeemkaarten zijn eveneens
verplicht. Hoogst ongebruikelijke systemen (zie de voorschriften van de NBB) zijn niet toegestaan.
Art. 2.4
Na de afsluitende pas van het bieden wordt er uitgekomen met een gedekte kaart, daarna worden de biedkaarten
opgeborgen.
Art. 2.5
De leden zijn verplicht om de laatste tafel waaraan zij tijdens een zitting spelen op te ruimen.
Hoofdstuk 3: Competitieopzet
Art. 3.1
Per verenigingsjaar organiseert de BC Oisterwijk tenminste 6 competitierondes van 4 zittingen op basis van
parentelling met MatchPoints, de zogenoemde clubcompetitie.
Art. 3.2
Aan deze clubcompetitie wordt deelgenomen door de paren en/of driemanschappen die zich daarvoor bij de TC
hebben opgegeven. Waar in deze reglementen sprake is van paren worden tevens driemanschappen bedoeld
tenzij anders aangegeven.
Art. 3.3
Voorafgaand aan het verenigingsjaar wordt een wedstrijdkalender opgesteld met daarin vermeld de
clubcompetitie en de overige activiteiten. De TC maakt hiervoor een voorstel en het bestuur stelt deze
wedstrijdkalender vast.
Art. 3.4
De zittingen van BC Oisterwijk vangen aan om 19:45 uur. Wie na dit tijdstip, zonder voorafgaande melding,
arriveert is niet verzekerd van plaatsing.

Hoofdstuk 4: Clubcompetitie
Art. 4.1
De clubcompetitie wordt gespeeld in meerdere groepen van verschillende sterkte. De indeling in groepen wordt
vastgesteld door de TC. Aan het eind van elke competitieronde vindt promotie/degradatie plaats. De indeling van
de eerste competitieronde geschiedt op basis van de laatste competitieronde van het voorafgaande
verenigingsjaar, aangevuld met nieuwe paren/driemanschappen die in principe in de laagste groep starten.
Art. 4.2

Bij het begin van een competitieronde, van vier zittingen, maakt de TC bekend hoeveel paren er degraderen
respectievelijk promoveren.
Art. 4.3
Als een paar gedurende een competitieronde in het geheel niet heeft gespeeld en ook geen invallers heeft
gestuurd degradeert het automatisch en het aantal degradanten wordt met één verminderd.
Art. 4.4
Een paar mag zich, één keer per seizoen, voorafgaand aan een competitieronde voor de gehele competitieronde
afmelden met behoud van het recht op plaatsing in de groep waarin het speelt. In dat geval vervalt dus Art. 7.3 in
zijn geheel.
Art. 4.5
Per competitieronde (van 4 zittingen) wordt een wedstrijdleider aangewezen eventueel geassisteerd door iemand
die de zitting voorbereid en uitdraaien maakt tijdens de zitting m.b.t. eventuele loopbriefjes, uitslagen uitprint en
naar de leden en de website stuurt en de backup maakt. De WL draagt zorg voor een ordentelijk verloop van de
zitting en lost problemen met de BM en in de lijnsamenstelling op. Voor arbitrage draagt iemand anders zorg.
Art 4.6
Alle uitslagen aan het einde van de zitting zijn voorlopige uitslagen, ze kunnen door de WL daarna nog op basis
van correctiebriefjes of protesten nog worden aangepast tot de volgende zitting.
Hoofdstuk 5: Werkwijze aan tafel
De resultaten en spelverdeling van een gespeeld spel worden met behulp van de Bridgemate vastgelegd en
doorgegeven naar de computer.
Art. 5.1
Bij het begin van de ronde controleert Noord samen met Oost aan de hand van de Ronde-info op de Bridgemate
of de juiste paren aan tafel zitten en of de juiste spellen beschikbaar zijn.
Art. 5.2
Noord voert het behaalde resultaat in en Oost controleert het ingevoerde resultaat.
Art. 5.3
Noord of iemand anders aan tafel voert de spelverdelingen in, indien daarna gevraagd wordt.
Art. 5.4
Beide paren blijven aan tafel zitten totdat de Bridgemate hetzij "Einde ronde" hetzij "Einde zitting" heeft
gemeld.
Art. 5.5.
Als het ingevoerde spelresultaat door Oost bevestigd is kan het achteraf alleen gewijzigd worden door het
invullen van een, op de wedstrijdleiderstafel beschikbaar, formulier dat door beide paren geparafeerd moet
worden.
Hoofdstuk 6: Samenstelling paren
Art. 6.1
Aan de clubcompetitie wordt deelgenomen door paren die zich daarvoor als vast paar of als driemanschap
hebben aangemeld.
Art. 6.2
Beëindiging van partner- of driemanschap is uitsluitend toegestaan na afloop van een competitieronde van 4
zittingen en voorafgaand aan de volgende competitieronde.
Art. 6.3
Indien beide leden van een paar aanwezig zijn wordt er gespeeld in de opgegeven samenstelling. Bij
driemanschappen kan er sprake zijn van zijn van wisselende samenstelling. Indien het derde lid van een
driemanschap tevens aanwezig is als invaller bij een ander paar (geen lid van de club) geldt uitsluitend het
resultaat van het paar afkomstig uit het driemanschap.
Art. 6.4
Ieder paar krijgt per zitting een procentuele score. Voor de regulier spelende paren is dat de behaalde score in
MP gedeeld door de maximaal haalbare score in MP maal 100. Voor de overige situaties wordt verwezen naar
andere Art.en. De (eind)stand van de competitieronde wordt berekend met het NBB-rekenprogramma als een
gewogen (aantal werkelijk gespeelde spellen) gemiddelde van de vier zittingen. Dit gemiddelde is bepalend voor
de eindstand.
Hoofdstuk 7: Afwezigheidsregeling
Art. 7.1
Deelnemende vaste paren worden geacht bij afwezigheid van een der leden zelf een invaller te zoeken of indien
beiden afwezig zijn een invallend paar te zoeken. Leden kunnen volstaan met de vermelding van de naam +
eventueel bondsnummer op het gidsbriefje en leggen die na afloop van de zitting op de tafel van de WL.

Art. 7.2
Voor de berekening van de competitiestand wordt een vervangende score gebruikt. De vervangende score is
gelijk aan de behaalde score met de invaller (of door de invallers) met een maximum van 55% en een minimum
van 45%.
Art. 7.3
Indien bij een zitting twee paren incompleet zijn mogen de aanwezige leden met elkaar spelen in die zitting. Zij
vormen een combipaar. Beide paren krijgen een vervangende score als invaller.
Art. 7.4
Indien de twee paren uit 14.2 afkomstig zijn uit verschillende groepen dan speelt het combipaar in de hoogste
groep van de twee betrokken paren.
Art. 7.5
Paren die voor een zitting verhinderd zijn (en geen invallers kunnen vinden) dienen dit vooraf te melden op het
meldadres. Afwezige paren krijgen een procentuele score gelijk aan hun "eigen gemiddelde" over die competitie
met een maximum van 45% bij de eerste afwezigheid. Bij tweede en derde afwezigheid wordt het maximum
40% respectievelijk 35%. Paren die afwezig zijn zonder tijdige melding krijgen maximaal 35% voor die zitting.
Hoofdstuk 8 Promotie-degradatie
Art. 8.1
Voorafgaand aan een competitieronde wordt het promotie/degradatie schema bekend gemaakt. De TC mag in
bijzondere gevallen besluiten tot versterkte promotie. Versterkte degradatie dient te allen tijde voorafgaand aan
de competitieronde te worden aangekondigd.
Art. 8.2
Voor promotie komen uitsluitend paren/driemanschappen in aanmerking die tenminste 2 zittingen in de
opgegeven samenstelling hebben gespeeld.
Art. 8.3
Indien in meerdere groepen stilzittafels zijn worden zogenoemde kruistafels ingesteld. Het resultaat aan de
kruistafels wordt gewogen verwerkt in de einduitslag.
Art. 8.4
Bij een stilzittafel die niet vervangen wordt door een kruistafel wordt de procentuele eindscore berekend op basis
van de wel gespeelde spellen. Dat geld ook voor een spel wat niet gespeeld kan worden wegens tijdgebrek.
Hoofdstuk 9: Arbitrage
Art. 9.1
Bij iedere competitieronde wordt (per groep) een arbiter benoemd.
Art. 9.3
Arbitrage draagt bij aan een goed verloop van de avond en bevordert het spelplezier.
Art. 9.4
De arbiter speelt zelf ook en zal zo snel mogelijk komen. Hij/zij zal de regels toepassen. Leden dienen dit zonder
commentaar te aanvaarden, zodat het spel voor iedereen zo snel mogelijk door kan gaan. Er kan altijd na afloop
van de zitting navraag worden gedaan, maar niet tijdens het spel.
Art. 9.5
Protesten tegen de einduitslag van een zitting kunnen worden ingediend tot het begin van de eerstvolgende
reguliere zitting in de clubcompetitie, daarna is de uitslag definitief.
Art. 9.6
Tegen een beslissing van een arbiter kan men in beroep gaan bij de TC.
Art. 9.7
Tegen een beslissing van de TC kan men in beroep gaan bij het bestuur.
Hoofdstuk 10: Seizoensprijzen
Art 10.1
Bridgeclub Oisterwijk kent drie seizoensprijzen: de Parelprijs, de Clubkampioen en de Slemladder. Voor het
berekenen van de stand van deze prijzen tellen uitsluitend zittingen van de reguliere clubcompetitie mee. Alle
drie de seizoensprijzen hebben betrekking op het paar/driemanschap ongeacht in welke samenstelling (en met of
zonder invallers) er is gespeeld.
Art. 10.2.
Voor de Parelprijs worden de gemiddelden die berekend worden voor de eindstand van de competitierondes,
gesommeerd onafhankelijk van in welke groep het betrokken paar in die competitieronde speelde.
Art. 10.3
Voor de Clubkampioen wordt uitgegaan van de zogenoemde VerliesPunten (VP). Aan het eind van een
competitie krijgt een paar zoveel VP's als overeenkomt met zijn rang in de eindstand, bij gelijke rang worden de

VP's verdeeld. Echter in de Blijn worden de VP's verhoogt met 6 punten, in de C-lijn met 12 punten enzovoorts.
De Clubkampioen is het paar met de minste VP's na sommeren over alle competitierondes in het seizoen.
Art. 10.4
Voor de Slemladder krijgt het paar per geboden en gehaald klein-slem 2 slempunten, bij groot-slem is dat 4
slempunten. Indien een slem down gaat wordt bij klein-slem 1 slempunt afgetrokken, bij groot-slem is de aftrek
2 punten. De slempunten worden getotaliseerd over alle zittingen in de clubcompetitie.
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