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25 Maart 2022
WEDSTRIJDREGLEMENT

1. ALGEMEEN
1.1 Het wedstrijdseizoen van de Ruurlose Bridge Club wordt gevormd door een parencompetitie. Deze omvat
meerdere competitieronden, elk van vijf of zes zittingen. Een zitting bestaat uit 6 rondes van 4 spellen. De
parencompetitie kan worden aangevuld door afzonderlijke “drives”. Ook kan er een laddercompetitie worden
gespeeld.
1.2 Op de wedstrijden zijn de internationale spelregels voor wedstrijdbridge van toepassing. Dit reglement is daarop
een aanvulling.
1.3 De leiding bij wedstrijden berust bij een door het bestuur aangestelde (hoofd)wedstrijdleider (WL). Deze is ten
aanzien van zijn handelen verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De WL kan worden bijgestaan door
een of meer assistent wedstrijdleiders en één of meer arbiters.
2. PAREN EN SPEELGROEPEN
2.1 Een paar bestaat uit twee leden van de vereniging. De samenstelling van een paar dient voorafgaand aan een
competitieronde bekend te zijn bij de WL. Het bestuur kan toestaan dat een niet-clublid voorlopig deel uitmaakt
van een paar, e.e.a. binnen de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
2.2 Paren zijn naar speelsterkte ingedeeld in speelgroepen (lijnen). De WL stelt de omvang en samenstelling van de
speelgroepen vast.
2.3 Indien een nieuw paar wordt gevormd en:
a. beide spelers uit eenzelfde speelgroep afkomstig zijn, wordt het paar ingedeeld in die speelgroep;
b. één speler afkomstig is uit een lagere speelgroep, wordt het paar ingedeeld in die lagere speelgroep;
c. één of beide spelers nieuwe leden zijn wordt het paar ingedeeld in de laagste speelgroep.
De WL kan hiervan afwijken indien hij meent dat gezien de speelsterkte van een nieuw paar, indeling in de
laagste groep het speelgenoegen van dat paar, dan wel van de andere paren in de groep niet bevordert.
3. SPELEN MET EEN INVALLER
3.1 Een lid van een paar kan zich tijdens een zitting laten vervangen door een invaller. Het geniet voorkeur om
hiervoor een clublid te kiezen.
De speler, waarvan de partner verhinderd is, kan op de wedstrijddag bij de wedstrijdleider beschikbare spelers
opvragen en gaat in beginsel eerst zelf op zoek naar een partner.
3.2 Een combipaar is een paar waarvan de leden van twee ingedeelde paren ten opzichte van elkaar fungeren als
invaller. Indien het paar bestaat uit spelers uit verschillende groepen speelt het in beginsel in de groep van de
hoogst ingedeelde speler. De WL kan hiervan om organisatorische redenen afwijken. De behaalde score wordt
toegekend aan beide oorspronkelijke paren, waarbij de volgende criteria van toepassing zijn:
a. Indien de leden van het paar afkomstig zijn uit dezelfde groep ontvangen zij de behaalde score met een
minimum van 47,50%.
b. Indien een lid van een combipaar in een lagere groep speelt, ontvangt dit lid de behaalde score tot een
maximum van 57,50%. Indien het lid in een hogere lijn speelt dan ontvangt het minimaal het eigen
gemiddelde tot een minimum van 47,50%.
3.3 Indien een lid van een paar speelt met een niet ingedeeld clublid of een niet-clublid, wordt de behaalde score
toegekend met een minimum van 47,50%. Indien de invaller geen clublid is ontvangt het paar een maximum
score van 55,00 %.
4. SCORES BIJ AFWEZIGHEID
4.1. Een paar dat voor de eerste maal niet deelneemt aan een zitting van een competitieronde ontvangt het eigen
gemiddelde (zie bijlage).
4.2. Een paar dat voor de tweede maal niet deelneemt aan een zitting van een competitieronde ontvangt het eigen
gemiddelde tot een maximum van 47,50 %. Neemt het paar niet deel aan meer dan twee zittingen bij een
competitieronde van 5 zittingen of drie zittingen bij een competitieronde van 6 zittingen, dan is artikel 5 en/of 6
van toepassing.
4.3 Als een paar, zonder geldige reden, zonder afmelden afwezig is, wordt een score berekend van 40%.
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5. Scores bij samenvoeging speelgroepen tot één lijn/incidenteel spelen in een hogere lijn
5.1
5.2
5.3
5.4

Wanneer onvoldoende speelparen op een zitting aanwezig zijn, kan de wedstrijdleider besluiten om alle
paren in een lijn te laten spelen;
Daarbij vindt indeling zodanig plaats dat paren uit eenzelfde lijn zoveel mogelijk tegen elkaar spelen;
De werkelijk behaalde scores worden meegenomen voor de competitie in de eigen lijn.
Wordt een paar incidenteel ingedeeld in een hogere lijn dan wordt het behaalde speelresultaat verhoogd tot
het eigen gemiddelde.

6. PROMOTIE EN DEGRADATIE
5.1 Aan het eind van een competitieronde promoveren de drie hoogst geklasseerde paren uit een speelgroep naar
de hogere groep. De drie laagst geklasseerde paren degraderen naar de lagere groep. Van deze bepaling kan
door het bestuur op voorstel van de wedstrijdleider worden afgeweken om een betere verdeling over de lijnen te
krijgen.
5.2 Om te promoveren dient een paar minimaal 3 keer bij een competitieronde van 5 zittingen en 4 keer bij een
competitieronde van 6 zittingen in de oorspronkelijke samenstelling deel te nemen aan een competitieronde.
5.3 Een paar dat, al dan niet met een invaller, aan minder dan 3 zittingen bij een competitieronde van 5 zittingen of
4 zittingen bij een competitieronde van 6 zittingen deelneemt, degradeert. De WL kan hiervan afwijken indien hij
meent dat er sprake is van bijzondere omstandigheden.
7. LANGDURIGE AFWEZIGHEID
6.1 Een paar dat gedurende een langere periode niet kan voldoen aan de competitieverplichtingen meldt dit
aan de WL. In overleg met de WL wordt bezien of voor dit paar een plaats wordt gereserveerd in de groep
waarin het is ingedeeld (“buiten mededinging” regeling).
6.2 Om andere paren niet te benadelen, wordt deze regeling in beginsel slechts toegepast voor de duur van één
competitieronde, tenzij buitengewone omstandigheden van toepassing zijn. Over dit laatste beslist de WL in
overleg met het bestuur.
8. CLUBKAMPIOENSCHAP
7.1 Aan het eind van een competitieronde worden aan de deelnemende paren plaatspunten toegekend, als
vermeld in bijlage. Clubkampioen is het paar dat aan het eind van het speelseizoen in de parencompetitie
het hoogste aantal plaatspunten heeft behaald.
7.2 Indien een paar in een competitieronde minder dan 3 keer bij een ronde van 5 zittingen en minder dan 4
keer bij een competitieronde van 6 zittingen in de oorspronkelijke samenstelling speelt, vervalt het recht op
plaatspunten.
7.3 Een paar waarvan een niet-clublid deel uitmaakt, komt niet in aanmerking voor het clubkampioenschap.

9. SLEMKLASSEMENT
8.1 Aan het eind van de parencompetitie wordt een slemklassement opgemaakt. Winnaar van het
slemklassement is het paar dat het hoogste aantal punten heeft behaald (zie bijlage).
8.2 Een paar waarvan een niet-clublid deel uitmaakt komt niet in aanmerking voor rangschikking in het
slemklassement.
10.

HUISHOUDELIJKE BEPALINGEN
9.1 Afmelden bij afwezigheid.
Een paar dat niet deelneemt aan een zitting of gebruik maakt van de onder punt 3 beschreven invallerregeling,
brengt dit tijdig ter kennis van de WL op de door hem voorgeschreven wijze (zie bijlage).
9.2 Verantwoordelijkheden spelers.
a. De Noord en Oost spelers zijn tijdens een ronde verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken aan
tafel, inclusief het ordelijk opruimen van het spelmateriaal aan het eind van de zitting.
b. De Noord speler is belast met het gebruik van, en invoer van het gespeelde contract en behaalde resultaat in,
de Bridgemate, de Oost speler met de controle daarop.
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Na het bieden wordt eerst het geboden contract ingevoerd en gecontroleerd door Oost. Pas daarna wordt er
begonnen met spelen.
Na het invoeren (N) en controleren (O) van het resultaat gaat de Bridgemate terug naar Noord, voor het
bekijken en opnoemen van de score en behaalde resultaten.
c. Aan de tafelnummers 7 en 8, waar één paar blijft zitten, ligt de verantwoordelijkheid bij het paar dat hier de
hele avond blijft zitten. Zowel voor de juiste spellen als voor de goede windrichting.

9.3. Duur van een ronde.
a. De duur van een ronde bedraagt 30 minuten, de wisseltijd tussen twee ronden bedraagt 2 minuten. Een
(klok)signaal geeft aan dat in een ronde nog 5 minuten wordt gespeeld. Na dit signaal dient men niet meer
aan te vangen met een nieuw spel, tenzij de WL hiervoor toestemming verleent.
b. Het is geoorloofd in een ronde 3 spellen te spelen in geval van tijdgebrek. Het niet gespeelde spel (NG)
wordt door de wedstrijdleider in de Bridgemate ingevoerd.
c. Indien een ronde niet tijdig kan worden beëindigd, kan de WL het spel annuleren en wordt het spel als Niet
Gespeeld beschouwd (NG).
9.4. Arbitrage.
a. Een speler die meent dat tijdens de zitting een onregelmatigheid plaatsvindt meldt dit onmiddellijk aan de
WL met het verzoek om arbitrage.
b. Het op eigen initiatief toepassen van arbitrage kan leiden tot annuleren van het spel en het verminderen van
de eindscore met 25 % van de top van een spel.
c. Een speler kan tot de aanvang van de volgende zitting tegen een beslissing van de WL in beroep gaan bij
het bestuur.
9.5. Uitslagen.
a. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden worden voorlopige uitslagen onmiddellijk na het beëindigen
van een zitting bekend gesteld.
b. Definitieve uitslagen worden in de regel binnen 24 uur na de zitting aan de deelnemers per mail toegestuurd.
Indien een speler meent dat deze onjuistheden vertonen, dient deze zich zo spoedig mogelijk te wenden tot
de WL.
9.6. Andere wedstrijdvormen.
Indien een andere wedstrijdvorm dan parenbridge wordt gespeeld, maakt de WL de daarop van toepassing zijnde
regels vooraf bekend bij de deelnemers.
11. SLOTBEPALING
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de WL, zo nodig in overleg met het bestuur.
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BIJLAGE bij het Wedstrijdreglement van de Ruurlose
Bridge Club.

DEFINITIE EIGEN GEMIDDELDE
Het eigen gemiddelde is een gewogen gemiddelde over gespeelde èn nog te spelen wedstrijden in een
competitieronde.
N.B.:
•
•

Bij het berekenen van het gewogen gemiddelde wordt het gespeelde aantal spellen op een zitting in de
berekening betrokken.
Gedurende de competitieronde zal het eigen gemiddelde na elke zitting verschillen.

PLAATSPUNTEN CLUBKAMPIOENSCHAP
Rang →
Groep A →
Groep B →
Groep C →

1
100
74
55

2
90
67
49

3
80
59
43

4
70
52
38

5
60
44
32

6
50
37
27

7
45
33
24

8
40
29
21

9
35
25
18

10
30
22
16

11
25
18
13

12
20
14
10

13
15
10
7

14+
10
7
4

N.B.:
Dit plaatspunten systeem is ontleend aan de “NBB Weko Special” van maart 1991. Uitgangspunt is de
puntentelling voor groep A. Voor groep B wordt 75 % van de punten in groep A toegekend, minus 1 punt.
Voor elke volgende groep wordt deze methode herhaald.

PUNTEN SLEMKLASSEMENT
kleur contract
klein slem
groot slem

geboden en gemaakt

+2

Sans Atout
contract
+4

geboden en niet gemaakt

-1

-1

geboden en gemaakt

+4

+6

geboden en niet gemaakt

-2

-2

AFMELDEN
Tenzij tevoren anders is aangegeven kunnen paren zich afmelden:
in het afmeldschrift, op speeldagen beschikbaar bij de WL; voor de woensdag: telefonisch op nr. 0573 –
451387, of per whatsapp op nr. 06-13200054 bij de WL óf per e-mail aan joke.hennie13@gmail.com, tot
uiterlijk 16:00 uur op de wedstrijddag (woensdag);
voor de maandag: telefonisch op nr. 0573- 462987, of per whatsapp 06-53253603 bij de WL óf per e-mail aan
pvr5451@gmail.com tot uiterlijk 10:30 uur op de wedstrijddag (maandag)
Bij bijzondere situaties na 16.00 uur/ 10:30 uur alleen telefonisch afmelden.

