Wedstrijd reglement Bridgeclub "Drie Onder De Tram"
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 28 augustus 2007
Wijzigingen:

ALV-04-11-2009
ALV-01-09-2009
ALV-31-08-2010
ALV-30-08-2011
ALV-04-09-2012

7.1-7.2-17.8-18.5
10 geheel
8.1-8.8-10.5-11a-11.4-11.7-16.2-16.3-25.1-25.2
18.6-18.7-18.8
18.5 t/m 19.3.2 geheel vervangen (combitafel)

Artikel 1.
1.1.
1.2.

Naam.
Waar in dit reglement sprake is van DODT wordt daarmee de in juni 1994 opgerichte Bridgeclub "Drie
Onder De Tram", met Purmerend als domicilie, bedoeld.
In dit reglement wordt de Nederlandse Bridge Bond met NBB aangeduid.

Artikel 2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Toelichting aanvulling afwijking en wijziging.
Dit wedstrijd reglement van DODT is bedoeld als een aanvulling op het huishoudelijk reglement van DODT
en is alleen bepalend voor zover het gestelde niet in strijd is met voornoemd reglement, dan wel met regels
van de NBB.
In dit reglement worden personen slechts in de manlijke vorm aangeduid, daarmee echter nadrukkelijk
beide sekse bedoelend.
De regels in dit reglement zijn primair afgestemd op de parencompetitie in het winterseizoen.
Daar waar voor onderdelen van het wedstrijdschema afwijkende of aanvullende bepalingen gelden worden
deze afzonderlijk in dit reglement vermeld.
Als voor onderdelen van het wedstrijdschema regels of bepalingen gelden die niet nadrukkelijk uit dit
reglement blijken, dan wel afwijken van het in dit reglement gestelde, of indien die regels of bepalingen niet
als bij iedereen algemeen bekend verondersteld mogen worden, dan heeft de competitieleider de plicht
tijdig voor algemene bekendheid van de geldende regels en bepalingen zorg te dragen.
Mits tijdig in ruime zin bekendheid aan geldende regels en bepalingen wordt gegeven heeft de
competitieleider de vrijheid voor onderdelen van het wedstrijdschema van dit wedstrijd reglement
afwijkende regels en bepalingen te doen gelden.
Wijzigingen in dit wedstrijd reglement kunnen alleen via de algemene leden vergadering en handelend
overeenkomstig artikel 14 van het huishoudelijk reglement van DODT worden aangebracht.

Artikel 3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Begrippen en omschrijvingen.
Competitie leider
C.L.
Bestuurslid, die als taak heeft de competities van DODT te organiseren.
Wedstrijd leider
W.L.
Persoon, in principe de competitie leider zijnde, die als taak heeft de clubavonden te organiseren
en te leiden, dan wel te laten leiden.
Wedstrijd leider van de avond
W.L.A.
Persoon die op de clubavond de feitelijke leiding in handen heeft.
Dit is de W.L. zelf of een door hem aangewezen vervanger.
Zaal beheerder
Z.B.
Persoon die in samenspraak met de W.L.A. op de clubavond zorgt dat de zaal tijdig speelklaar is
ingericht en zorgt dat de zaal na afloop weer in de gewenste staat wordt achtergelaten.
Hoofd arbiter
H.A.
Hoofdarbiter voor de betreffende clubavond.
In het algemeen zal de W.L.A. als zodanig optreden.
Tafel arbiter
T.A.
Degene die in het betreffende arbitragegeval aan tafel de arbitrage verzorgt / heeft verzorgd.
Clubadministrateur meesterpunten
A.M.P.
Bestuurslid, die in samenspraak met de C.L., voor de clubcompetities en clubwedstrijden de
meesterpunten-verdeling verzorgt en de meesterpunten-administratie van DODT beheert.

Artikel 4.
4.1.

Spelregels.
Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven of vermeld, zijn op alle speelavonden de "Spelregels voor
wedstrijd-bridge", zoals vastgesteld door de WBF en in Nederlandse vertaling uitgegeven door de NBB,
van toepassing.

Artikel 5.
Wedstrijdmap.
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5.1.
5.2.

De wedstrijdmap dient elke clubavond voor iedereen ter inzage bij de W.L.A. beschikbaar te zijn en alle
documenten te bevatten die in verband met de lopende competities van belang kunnen zijn.
In de wedstrijdmap dienen minimaal de volgende zaken beschikbaar te zijn.
a.
Huishoudelijk reglement DODT.
b.
Wedstrijd reglement DODT (dit document).
c.
"Spelregels voor wedstrijd-bridge".
d.
Reglementen van de NBB die van toepassing zouden kunnen zijn.
e.
Bij de C.L. aangemelde Hoogst Ongebruikelijke Methoden of Bruine Sticker conventies.
f.
Uitslagen van alle in het lopende seizoen gespeelde wedstrijden compleet met meesterpunten
toekenning.
g.
Gedetailleerde uitslag van de vorige clubavond.

Artikel 6.
6.1.
6.2.
6.3.

Bezwaren en protesten.
De gedetailleerde uitslag van een wedstrijdavond dient op de daarop volgende speelavond tot een kwartier
na afloop van de reguliere speelavond voor iedereen beschikbaar te zijn. Tot dat moment kan men
bezwaren tegen deze uitslag bij de W.L.A. aanvoeren.
Voor het in behandeling nemen van bezwaren tegen de einduitslag kan de W.L.A. op redelijke termijn op
schrift gestelde, gedegen onderbouwde, argumenten verlangen.
Protesten tegen arbitrale beslissingen dienen op de speelavond zelf binnen een half uur na afloop van de
reguliere speelavond door de protesterende partij aan de W.L.A. te worden gemeld.
Het protest moet daarna binnen een week schriftelijk en met gedegen onderbouwde argumenten bij de
W.L.A. worden ingediend.

Artikel 7.
Inschrijven.
7.1.
7.2.

Op de speelavond dient men zich uiterlijk 10 minuten voor de aanvang aan de inschrijftafel te hebben
gemeld
Het starttijdstip van de speelavond wordt steeds op de website van DODT vermeld.

Artikel 8.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

Speelronde.
De standaard speeltijd voor een ronde bedraagt het aantal spellen vermenigvuldigd met 7 minuten. Als er
volgens een vastgesteld schema wordt gespeeld, bedraagt de wisseltijd 2 minuten.
De W.L.A. mag naar eigen oordeel voor een gehele wedstrijd van voornoemde tijden afwijken door de
klokinstelling aan te passen, dan wel tijdens een wedstrijd voor bepaalde ronden van genoemde tijden
afwijken door de klok stil te zetten. In het eerste geval dienen de spelers daar nadrukkelijk van op de
hoogte te worden gesteld.
Vijf minuten voor het einde van een ronde wordt er een waarschuwingssignaal gegeven.
Na dit signaal mag er alleen nog aan een nieuw spel worden begonnen als ALLE spelers aan tafel hiermee
instemmen.
Los van het feit of men het laatste spel voor of na het waarschuwingssignaal is begonnen, dient men op
het moment dat het signaal voor de aanvang van de wisseltijd klinkt, aanstalten te maken een nog lopend
spel te beëindigen.
Op het moment dat het signaal klinkt dat de aanvang van een volgende ronde, dan wel het einde van de
wisseltijd, aangeeft dient men het spel terug in de board te hebben gestopt, de score te hebben genoteerd
of ingevoerd en de tafel te hebben verlaten.
Men mag alleen met toestemming van de W.L.A. of een arbiter van het gestelde in lid 8.5 afwijken en het
afspel voltooien.
Als een zo genaamde leentafel spellen van de basistafel, de tafel waar steeds vier spellen thuis horen,
leent, dan dienen eerst de twee hoogst genummerde spellen te worden geleend.
De speler die aan het begin van een ronde spellen van een basistafel ophaalt dient ervoor te zorgen dat
alle betreffende spellen voor het begin van de volgende ronde op deze basistafel terug zijn.
(In principe wordt deze taak aan "noord" toebedeeld. Daar de leentafel echter meestal de gehele avond
door één vast paar wordt bemand is het in dat geval uit praktische overwegingen wenselijk dat dit paar
deze taak overneemt).
Per ronde worden de op tafel aanwezige spellen steeds in volgorde van de spelnummers vanaf het laagste
spelnummer gespeeld.

Artikel 9.
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9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Tijdsoverschrijding, waarschuwing en straf.
Als na het verstrijken van de wisseltijd, dan wel na de aanvang van de volgende ronde, nog een spel in de
voorgaande ronde wordt gespeeld krijgen -tenzij zeer duidelijk de schuld bij slechts één partij ligt - beide
partijen een waarschuwing.
Het spel wordt na een waarschuwing als bedoeld in lid 1, alleen dan voltooid als dit minder dan een minuut
tijd vraagt. Anders wordt het spel afgebroken en volgt er een arbitrale score. Geen van beide partijen
mogen baat bij deze arbitrale score hebben.
Zodra een spelend paar op een speelavond een tweede waarschuwing wegens tijdsoverschrijding krijgt
wordt deze, conform de richtlijnen van de NBB, bestraft met een kwart van de top van een spel of 3 impen
in geval van scores op basis van "butler telling".
Voor elke volgende waarschuwing wegens tijdsoverschrijding geldt eenzelfde straf.
Waarschuwingen en straffen wegens tijdsoverschrijding worden door de W.L.A. uitgedeeld, dan wel door
een arbiter uitgedeeld en onmiddellijk door deze arbiter aan de W.L.A. gemeld.
De W.L.A. kan op grond van waarschuwingen op voorgaande avonden een spelend paar reeds bij
voorbaat waarschuwen en daarna reeds de eerste waarschuwing wegens tijdsoverschrijding bestraffen.
Een paar wordt met het begaan van een tijdsoverschrijding tegen een spelend paar dat daarmee tegen
een bestrafte waarschuwing oploopt nadrukkelijk niet gevrijwaard van ook een waarschuwing, in
tegendeel.
Ook in de laatste ronde dient het niet binnen zeven minuten na het waarschuwingssignaal voltooid hebben
van het laatste spel van die ronde door de W.L.A. als een tijdsoverschrijding te worden behandeld.

Artikel 10.
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6

Niet gespeelde spellen en naspelen.
In iedere ronde dat niet alle spellen in de reguliere speeltijd zijn gespeeld, betekent dit automatisch een
waarschuwing wegens tijdsoverschrijding voor beide partijen, tenzij duidelijk komt vast te staan dat de
schuld slechts bij één partij ligt, danwel de vertraging is veroorzaakt is door noodzakelijke tussentijdse
activiteiten (bijv. arbitreren)
Een spel dat niet in de reguliere speeltijd is gespeeld kan niet worden nagespeeld
Spellen die niet worden gespeeld zijn onderhevig aan een arbitrale score. In principe is dat 40% voor beide
partijen. De W.L.A. kan echter anders oordelen indien naar zijn oordeel een partij hiervoor niet, of in
mindere mate, verantwoordelijk is.
De W.L.A. dient direct door beide partijen van een niet gespeeld spel op de hoogte te worden gesteld
teneinde in de gelegenheid te zijn de waarschuwing wegens tijdsovertreding vast te stellen en de score
vast te stellen.
Nadat de W.L.A. de score voor het niet-gespeelde spel heeft vastgesteld wordt deze score door hem zelf
in de resultaten verwerkt. Aan de tafel wordt door Noord voor het ontbrekende spel een 0 (nul) ingevoerd
in de Bridgemate, waarna als resultaat NG (niet gespeeld) verschijnt. Dit moet door de wedstrijdleider
worden geaccordeerd.
Spellen die in de bridgemate worden ingevoerd met NG, zonder dat de W.L.A op de hoogte is gebracht
worden na afloop zondermeer gecorrigeerd tot 40% voor beide paren.

Artikel 11.
11.1.

11.2.

11.3.
11.4

11.5.
11.6.

Aanvangsmededelingen.
De W.L.A. deelt bij de aanvang van de speelavond, voorafgaand aan de start van de eerste ronde, voor de
diverse lijnen het aantal ronden, het aantal paren en een eventuele stilzit mee.
Het is de taak van elk koppel zijn loopbriefje daarmee in overeenstemming te brengen.
Elk paar dient er voor te zorgen dat zij in elke ronde overeenkomstig haar loopbriefje, juist ingestelde zo
als bedoeld in lid 1, aan de juiste tafel in de juiste windrichting de juiste spelnummers, eveneens in de
juiste windrichting geplaatst, tegen het juiste paarnummer speelt.
In het voorgaande lid zijn de aanwezigheid van onjuiste spelnummers op een bepaalde tafel geen excuus,
evenmin als het aan de tafel aanschuiven of reeds aanwezig zijn van een verkeerd paarnummer.
Iedere speler dient te zorgen dat hij de voor hem bestemde kaarten pas uit het bord neemt nadat Noord
het spelnummer in de bridgemate heeft ingevoerd en, alvorens zijn kaarten in te zien, "blind" te controleren
of zijn hand het juiste aantal kaarten bevat.
Spellen die, door het niet handelen zoals eerder in dit artikel gesteld, niet kunnen worden gespeeld worden
bestraft met een 40 % score voor de betrokken paren.
Op spellen die een paar nadrukkelijk buiten haar schuld niet kan spelen krijgt zij een 60 % score.

2012-2013 - WR-2012.doc

3

Wedstrijd reglement Bridgeclub "Drie Onder De Tram"
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 28 augustus 2007

Artikel 11 a
Bridgemate (BM) regels
11.a.1 Nadat de W.L.A het signaal “Bridgemate Starten” heeft gegeven is de tafelbezetting definitief
11.a.2 De kaarten mogen pas worden opgepakt en geteld na juiste invoer van het spelnummer in de BM.
11.a.3 Na invoeren van het spelnummer begint het bieden. Het contract wordt in de BM ingevoerd met
paarnummer en windrichting.
11.a.4 Na invoeren van het bod wordt gespeeld. Na het spelen wordt het resultaat in de BM ingevoerd.
11.a.5 Voor het verlaten van de tafel dient de BM “Einde Ronde” te vertonen. Hierna zijn de tafelnummers voor de
verplaatsing zichtbaar en dient de BM niet meer te worden aangeraakt. Indien dit bericht niet verschijnt zijn
Uw tafelresultaten zichtbaar voor de volgende spelers !
11.a.6 Na het laatste spel dient de BM “Einde Zitting” te vertonen. Hierna mag het materiaal pas worden
ingeleverd.
11.a.6 Afhankelijk van de instelling kan de BM Uw scores uit deze ronde laten zien en kunt U deze zelf wijzigen
bij foute invoer. Indien wijziging door Noord is toegestaan en wordt toegepast, dient Oost wederom te
controleren.
Artikel 12.
12.1

12.2.

Fout schrijven.
De straf voor het verkeerd schrijven of invoeren alsmede ook voor het onvoldoende controleren bedraagt
voor elke overtreding een kwart van de top van een spel, of 3 impen in geval van scores op basis van
"butler telling".
Daarbij wordt de eerste overtreding niet bestraft en wordt een meer malen aan één tafel, d.w.z. in dezelfde
ronde, gemaakte systematische fout als één overtreding gezien.
Het gestelde in de tweede regel van het voorgaande lid sluit het meermalen in dezelfde ronde bestraffen
wegens verkeerd schrijven van dezelfde paren nadrukkelijk niet uit.

Artikel 13.
13.1.

Roken.
In de speelzaal, inclusief de daarbij behorende "lokale bar", gangen en andere zalen, mag niet worden
gerookt. Roken is wel toegestaan indien de zaalverhuurder daartoe een ruimte heeft aangewezen.

Artikel 14.
14.1

14.2
14.3.

Systeemkaarten en alerteren.
Elk paar heeft de verplichting om, zonder dat daar naar behoeft te worden gevraagd, aan het begin van
elke ronde een tweetal identieke, correct en volledig ingevulde en van toepassing zijnde systeemkaarten
aan de tegenpartij te overleggen.
Spelers in de laagste lijn zijn van de in lid 1 gestelde verplichting vrijgesteld, maar worden wel nadrukkelijk
aangemoedigd om deze verplichting ook na te leven.
Op alle DODT clubwedstrijden is de alerteer-regeling van de NBB van toepassing.

Artikel 15.
15.1.

15.2.

15.3.
15.4.

Systemen.
Het gebruik van HOM (Hoogst Ongebruikelijke Methoden) en Bruine Stickerconventies (voorheen bekend
onder de verouderde naam rode afspraken), zoals vermeld in de 'Regeling Bruine Stickerconventies en
Hoogst Ongebruikelijke Methoden' van de NBB, is in het algemeen niet toegestaan. Een uitzondering
wordt gemaakt voor die wedstrijden en competities die op sterkte worden ingedeeld. In de hoogste groep is
dan het gebruik, na tijdige aanmelding, toegestaan.
Voorgaand is een algemene NBB richtlijn die ook voor de DODT clubavonden wordt gevolgd.
Uiterlijk twee clubavonden voor het gebruik van een methode of conventie, als bedoeld in lid 1, moet deze
bij de C.L. worden aangemeld. De aanmelding moet vergezeld gaan van een complete schriftelijke
beschrijving, in duplo, van de methode of conventie. Deze worden bewaard in de wedstrijdmap, zodat de
beschrijving voor iedereen ter inzage ligt. De C.L. dient voldoende bekendheid aan en informatie over
dergelijke aanmeldingen te geven.
Een paar dat een methode of conventie, als bedoeld in lid 1, gebruikt, is verplicht, naast het gestelde in
lid 2, voor het begin van elke ronde de tegenstanders nadrukkelijk op het gebruik te attenderen.
Verdedigingen tegen Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Stickerconventies mogen aan tafel
geraadpleegd worden, maar alleen als die verdedigingen op een apart blaadje staan.

Artikel 16.
Wedstrijdschema.
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16.1.
16.2.
16.3

16.4.
16.5.
16.6.

De hoofdmoot van het wedstrijdschema is de Parencompetitie in het winterseizoen op basis van de
matchpunten telling, middels welke competitie ook het jaarlijkse clubkampioenspaar wordt bepaald.
Het tweede onderdeel van het wedstrijdschema is in het winterseizoen de interne viertallen competitie.
Parallel hieraan bestaat de mogelijkheid om – zonder competitie – in een of meerdere parenlijnen te
spelen.
Een derde onderdeel in het winterseizoen kan de "Butler competitie" zijn. Een parencompetitie op basis
van de z.g. "Butler telling".
Als eventueel vierde onderdeel van het winterseizoen kennen we een Individuele competitie.
Het zomerseizoen wordt opgevuld met op zich zelf staande speelavonden waar over het algemeen in één
of meer parenlijnen op basis van de matchpunten telling wordt gespeeld.
De regels en bepalingen bij de uitvoering van dit wedstrijdschema zijn primair afgestemd op de
parencompetitie in het winterseizoen.
Voor zover mogelijk worden regels voor de andere onderdelen daarvan afgeleid.

Artikel 17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7

17.8

Indeling parencompetitie.
In het winterseizoen wordt de parencompetitie gespeeld in groepen, ingedeeld op sterkte, de z.g. lijnen.
De score wordt primair bepaald op basis van matchpunten en omgezet in een scoringspercentage.
Na elke periode vindt degradatie en promotie plaats.
De C.L. beslist in samenspraak met de overige bestuursleden per seizoen voor de parencompetitie over
a.
het aantal lijnen.
b.
de grootte van elke lijn
c.
de promotie / degradatieregeling
d.
het aantal avonden per periode.
e.
het aantal perioden.
f.
het aantal te spelen spellen per avonden.
en legt dit jaarlijks voor aan de algemene leden vergadering.
Paren moeten, voor zover dit in een andere samenstelling is dan in de laatste periode van het vorige
seizoen, voor de aanvang van het winterseizoen bij de C.L. aangeven in welke samenstelling zij aan de
parencompetitie willen deelnemen.
Uitgangspunt bij de groepsindeling is dat elk paar wordt ingedeeld in de hoogste van de lijnen waarop één
van beide spelers op grond van voorgaande resultaten recht zou hebben.
Een paar kan een gemotiveerd verzoek indienen bij de C.L. voor indeling in een andere / lagere lijn.
In geval van nieuwe leden beslist de C.L., of voor deze de W.L.A., in samenspraak met betrokkenen over
de indeling.
Voor aanvang van iedere periode kan de C.L. de promotie / degradatieregeling aanpassen, als hij dat voor
het verloop van de competitie, of anderszins in het belang van DODT, wenselijk acht.
Promotie of degradatie kan door een deelnemend paar niet worden geweigerd. Evenmin als de indeling in
een hogere, of lagere groep door tussentijdse beslissingen van de C.L. of de W.L.A.
De W.L.A. kan van indelingsregels afwijken als dit in het belang van de clubavond is en dit niet tot ernstige
verstoring van het verloop van de competitie kan leiden.
In geval van afwijking van de indelingsregels beslist de C.L. achteraf over de uiteindelijk verwerking van de
resultaten en de W.L.A. kan daar bij voorbaat geen bindende uitspraak over doen.
Een paar kan bij of voor de aanvang van een periode bij de W.L.A. of de C.L. aangeven dat men in deze
periode niet meespeelt. Het paar wordt uit de competitie-ronde verwijderd en elke activiteit van een van de
partners is niet relevant voor de plaatsing van dat seizoen. Men speelt dan mee als invaller buiten de
competitieronde.
Valt na een of meerdere zittingen in een competitieronde een van de partners af, zonder dat voorafgaand
aan de competitieronde afmelding van het paar heeft plaatsgevonden dan is iedere activiteit van de
overige partner bindend voor het oorspronkelijke paar, eea zoals bedoeld in artikel 19.3
Als daar aanleiding toe is kan de C.L. ook in het verloop van een periode een paar alsnog als buiten
mededinging spelend beschouwen.
Als een paar in een periode slechts drie avonden of minder daadwerkelijk aan de competitie heeft
deelgenomen, dan valt dit paar buiten de promotie regeling. De degradatieregeling blijft in die gevallen
gewoon geldig.
Indien men een veelvuldige afwezigheid voorziet, kan men degradatie voorkomen door zich voorafgaand
aan de competitieronde bij de wedstrijdleiding af te melden voor deelneme aan deze ronde.(art 17.7)

Artikel 18.
Ranglijst.
2012-2013 - WR-2012.doc

5

Wedstrijd reglement Bridgeclub "Drie Onder De Tram"
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 28 augustus 2007
18.1.

18.2.

18.3

18.4
18.5.

18.6.

18.7

Rekening houdend met het gestelde in artikel 18.3 wordt de tussentijdse ranglijst van een periode
wekelijks in de verschillende lijnen opgemaakt door voor ieder paar de tot dan toe behaalde scores bij
elkaar op te tellen en door het aantal opgetelde scores te delen, resulterend in de gemiddelde score.
Daarbij wordt voor de eerste speelavond dat een paar afwezig is het eigen gemiddelde toegekend en voor
elke speelavond dat een paar meer dan éénmaal afwezig is geweest een vervangende score van 47%.
Vanaf de vierde afwezigheid wordt de score in de tussentijdse ranglijst op 0% gesteld.
Als bij het vaststellen van de uiteindelijke ranglijst aan het einde van een periode blijkt dat het vergaarde
eigen gemiddelde minder dan 47% is en dat dit eigen gemiddelde is gebaseerd op drie of meer scores in
de betreffende periode dan worden de eventueel toegekende vervangende scores van 47% voor een
tweede of derde afwezigheid, vervangen door dit eigen gemiddelde. Betreft dit vergaarde eigen
gemiddelde twee of minder scores of is dit gemiddelde 47 % of meer, dan blijven de eventueel toegekende
vervangende scores van 47% gehandhaafd.
In een lijn gelden de in lid 18.1 en 18.2 gebruikte scores naar zwaarte evenredig aan het aantal daarvoor
door het betreffende paar gespeelde spellen.
Variatie in het aantal gespeelde spellen ontstaat op een speelavond door een "stilzit" of iets vergelijkbaars
of door het niet op alle speelavonden spelen van evenveel spellen. Behalve door een organisatorische
opzet kan dit laatste ook door het voor de gehele lijn ongeldig verklaren van één of meerdere spellen
worden veroorzaakt.
Aan vervangende scores wordt de zwaarte van het hoogst aantal spellen toegekend dat de betreffende
speelavond in de betreffende lijn is gespeeld.
Als scores op een speelavond worden de op 0.01 % abs. (vanaf 0.005 % abs. naar boven) afgeronde
waarden gebruikt.
Ook de daaruit berekende vervangende waarden worden daarna weer op deze wijze afgerond.
Indien er bij een zitting 2 stilzittafels zouden zijn, dan wordt een z.g. combitafel gebruikt. In dat geval
spelen dus 2 paren uit verschillende lijnen tegen elkaar. Het paar uit een hogere lijn speelt de NZ-handen
en het paar uit de lagere lijn de OW-handen. De score in MP’s wordt vervolgens herleid naar de top in de
eigen groep (het NBB-programma heeft hiervoor de mogelijkheden: de z.g. Neuberg-formule). Op die
manier kan men toch alle spellen spelen en wordt een stilzit voorkomen. Let er wel op dat de op die manier
ontstane score normaal meetelt in de einduitslag.
Speelt een paar toch in een hogere lijn, dan wordt een bonus verstrekt van 10 %. Het paar kan echter niet
lager scoren dan 50 %. Speelt het paar in uitzonderingsgeval in een lagere lijn, dan krijgt het paar een
aftrek van 5 % en een maximale score van 50%
Voor een combispeler – spelend in hogere lijn – geldt een bonus van 5%. Verder gelden ook hier de
andere regels uit 18.6

Artikel 19.
19.1.

Invallers.
Als een speler op een bepaalde speelavond met een vervangende speelpartner, al dan niet ook een
DODT lid, aan de wedstrijd deelneemt, dan dient hij dat bij de inschrijving nadrukkelijk aan te geven.
Hij mag dus niet doen voorkomen alsof hij met zijn reguliere partner aanwezig is ook al zal de score
uiteindelijk wel als zodanig worden verwerkt.

19.2.

De W.L.A. noteert bij de inschrijving altijd de namen van de werkelijk spelende personen op de
deelnemerslijst.

19.3

DODT onderscheidt voor invalsituaties 3 mogelijkheden:
A.
Combiparen.
Beide spelers nemen deel aan de competitie.
19.3.1 – Beide spelers uit zelfde lijn
19.3.2 – Beide spelers uit verschillende lijnen
B.
Spelen met DODT lid die niet deelneemt aan de competitie
C.
Spelen met invaller van buiten de club
Mogelijkheden B en C worden aan elkaar gelijk gesteld (19.3.3) en “spelen met invallers” genoemd.

19.3.1 Combiparen uit dezelfde lijn, beide spelend in de competitie.
Het paar wordt ingedeeld in dezelfde lijn. Beide originele paren krijgen de behaalde score.
19.3.2 Combiparen uit verschillende lijnen.
Indeling vindt plaats in de hoogste lijn, scores worden toegekend aan de originele paren.
Speler in hoogste lijn
: behaalde score
Speler uit lagere lijn
: behaalde score met 5 % toeslag, maar minimaal 50 %.
2012-2013 - WR-2012.doc

6

Wedstrijd reglement Bridgeclub "Drie Onder De Tram"
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 28 augustus 2007

In uitzonderingsgeval kan de WL toestaan dat een hogere speler in een lagere lijn speelt.
Er blijft dan sprake van een combipaar waarvoor geldt:
Speler in eigen lagere lijn
: behaalde score
Speler uit hogere lijn
: aftrek 5 % en een maximale score van 50 %
19.3.3 Spelen met invallers:
 Dodt lid, niet deelnemend aan de competitie
 Invaller van buiten de club
Indeling vindt plaats in de eigen lijn van de competitiespeler.
De score wordt toegekend aan het oorspronkelijk paar: Minimaal 40% en maximaal 60%.
Uitzondering: Spelen met een veel sterkere invaller (niet DODT lid).
De W.L. kan beslissen dit paar in hogere lijn in te delen.
Score voor oorspronkelijk paar : behaalde score met minimum Eigen Gemiddelde
Artikel 20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.

Kampioenschap.
In het winterseizoen komen voor de kampioenschappen in de parencompetitie alleen paren in aanmerking.
Er wordt in de A-lijn om het clubkampioenschap van DODT gespeeld.
Daarnaast wordt er om de kampioenschappen in de overige lijnen gespeeld.
Om voor een kampioenschap in een bepaalde lijn in aanmerking te komen moet een paar:
a.
Minstens 3 periodes in de desbetreffende lijn hebben gespeeld.
b.
Minstens 14 maal in de originele samenstelling in de desbetreffende lijn hebben gespeeld.
De ranglijst voor voornoemde kampioenschappen wordt opgemaakt op basis van het ongewogen
gemiddelde van alle periodes in de desbetreffende lijnen.

Artikel 21.
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

Interne viertallen competitie.
Voor deelname aan de interne viertallen competitie dienen teams zich in het begin van het winterseizoen
tot uiterlijk op de, door de C.L. vastgestelde, sluitingsdatum bij de C.L. aan te melden.
Een team bestaat uit minimaal vier en maximaal acht spelers.
De aangemelde spelers dienen DODT leden te zijn doch zij behoeven niet ook aan andere activiteiten van
DODT deel te nemen.
Iedere speelavond mag een team willekeurig vier van zijn spelers opstellen doch er mogen tijdens een
speelavond geen spelers worden uitgewisseld anders dan in uitzonderlijke gevallen en met nadrukkelijke
toestemming van de W.L.A.
Als een team op een speelavond incompleet is, dan mogen er ook niet aangemelde invallers worden
opgevoerd.
Deze invallers mogen zowel introducés als al dan niet voor andere teams aangemelde DODT leden zijn.
Van invallende paren dient altijd tenminste één speler een DODT lid te zijn.
Daar waar invallers introducés of voor andere teams aangemelde DODT leden betreffen, mogen zij als
invaller geen zeer nadrukkelijke versterking zijn. Dit ter beoordeling aan de W.L.A.
Bij de aanmelding van een team dient men aan te geven wie de "teamleider" is.
Deze teamleider is er voor verantwoordelijk, en dient er zonder mankeren voor te zorgen, dat zijn team op
de betreffende speelavonden als compleet viertal aanwezig is.
De teamleider kan afwezigheid van één of meer van zijn spelers nadrukkelijk niet afhandelen door dit aan
de C.L. te melden, doch hij kan daarover wel met de C.L. communiceren.
Opdoemende problemen dient de teamleider zo spoedig mogelijk duidelijk en met nadruk aan de C.L. te
melden.
De C.L. zal op grond van de aangemelde teams een wedstrijd schema opzetten met als primair doel om op
een zo eerlijk mogelijke wijze tot een clubkampioen viertallen te komen.
Daarnaast dient de deelname voor alle teams aantrekkelijk te zijn.
De C.L. kan op elk moment in het verloop van de competitie het wedstrijd schema om organisatorische
redenen en / of vanwege voornoemde doelstellingen aanpassen.
Normaliter zal een wedstrijd tussen twee viertallen over 2 x 14 spellen worden gespeeld, waarbij de beide
paren van één viertal halverwege de wedstrijd van speeltafel wisselt.
De scoreverschillen worden volgens de standaard conversie tabel in impen omgezet, waarna het
uiteindelijk positief of negatief impen-saldo over 28 spellen volgens de andere standaard tabel tot een
verdeling van 30 (of minder) wedstrijdpunten leidt, waarbij een positief saldo 15 -25 wedstrijdpunten
oplevert, terwijl een negatief saldo 0 - 15 wedstrijdpunten opbrengt.
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(Om diverse redenen is het gebruikelijk en wenselijk ook reeds na 14 spellen "uit te slaan").
Vergelijkbaar met voorgaand kunnen op een speelavond ook drie viertallen aan drie tafels in een z.g.
”driehoek" tegen elkaar spelen.
Daarbij neemt één paar van elk team op de NZ positie van één der drie tafels plaats en het andere paar
gaat daarna op de OW positie bij een tegenspelend team aan tafel zitten.
Aan alle drie tafels worden dezelfde eerste 14 spellen gespeeld.
Daarna wisselen de OW paren van tafel zodanig dat ze nu bij het andere tegenspelend team aan tafel
zitten, waarna de overige 14 spellen ook weer aan alle drie tafels worden gespeeld.
De drie teams komen ook nu uiteindelijk elk aan een positief of negatief impen-saldo over 28 spellen, dat
zij aan de hand van de standaard tabel in een aantal wedstrijdpunten kunnen omzetten, waarbij ook nu
een positief saldo tot 15 - 25 wedstrijdpunten leidt en een negatief saldo tot 0 - 15 wedstrijdpunten.
21.8. Daar er in een "driehoek" spelend geen "dubbele boekhouding" gevoerd kan worden is het wenselijk dat
als primaire controle bij het "uitslaan" door elk team ook de "score verschillen" worden opgeteld en tot een
positief of negatief saldo worden gereduceerd. Voor de drie teams tezamen moeten dit saldo nul zijn.
Om verdere controle te vereenvoudigen en mogelijk te maken dienen voor de twee wedstrijdhelften
afzonderlijke scorebriefjes te worden gebruikt en moeten alle scorebriefjes na afloop aan de W.L.A.
worden afgegeven.
21.9. Bij het opzetten van een wedstrijdschema kan de C.L. ook kiezen voor twee zittingen van 12 of 14 spellen
op een speelavond. In dat geval is voor de C.L. de keuze open of er al dan niet halverwege de wedstrijd,
dus na 6 of 7 spellen, van tegenspelend paar wordt gewisseld.
21.10. De C.L. dient er voor te zorgen dat het wedstrijdprogramma dusdanig tijdig aan de teams bekend is dat de
teamleider aan het in lid 3 en 4 gestelde kan voldoen.
Details omtrent de uitvoering en afhandeling van het wedstrijdschema dienen voor de aanvang van de
speelavond voor alle deelnemers op het mededelingenbord of anderszins ter inzage beschikbaar te zijn.
21.11. Daar waar in de uitvoering van het wedstrijdschema ook aan de paren van een team een tafel en een
tegenspelend paar wordt aangewezen, mag daar niet meer van worden afgeweken dan vanwege invallers
en / of een andere teamopstelling noodzakelijk is.
De keuze van paarsamenstelling blijft in dit verband aan het team voorbehouden.
21.7.

Artikel 22.
22.1.

22.2.

22.3.

Clubkampioen viertallen.
Een team kan alleen dan tot clubkampioen viertallen worden uitgeroepen als dat team uit tenminste vier
DODT leden bestaat, die tenminste de helft van het aantal, in de viertallen club competitie, gespeelde
spellen voor dat team zijn uitgekomen.
Tot het team, als bedoeld in lid 1, behorend worden die DODT leden gerekend die in tenminste de helft
van het aantal, in de viertallen club competitie, gespeelde spellen voor dat team zijn uitgekomen.
Dit tot een maximum van zes spelers.
Wordt genoemd maximum overschreden, dan is per persoon het aantal, voor dat team, in de viertallen club
competitie, gespeelde spellen bepalend.
Voldoet het team dat aan het einde een de club viertallen competitie op de eerste plaats eindigt niet aan
het in lid 1 gestelde dan levert deze competitie geen clubkampioen op.

Artikel 23.
23.1.

23.2.

23.3.

Butler competitie.
De "butler competitie" is in het winterseizoen in feite een periode parencompetitie van minimaal twee
speelavonden. Deze periode wijkt echter van de standaard uitvoering af doordat men de scores op een
andere wijze tot een einduitslag verwerkt.
In de "butler competitie" wordt per spel de gemiddelde score per windrichting, de z.g. datascore,
vastgesteld, waarbij het hoogste en laagste resultaat niet wordt meegerekend.
Voor iedere speler wordt daarna per spel in positieve dan wel negatieve zin de afwijking van deze
datascore berekend en door middel van een conversietabel in "impen" omgezet. Het betreft hier dezelfde
standaard conversie tabel als die welke voor viertallenwedstrijden van toepassing is.
Het impen saldo over het totaal aantal spellen, dat zowel positief of negatief uit kan vallen, bepaalt de
rangorde voor de speelavond.
De competitieranglijst wordt verkregen door per paar de impen saldi bij elkaar op te tellen en te delen door
het aantal speelavonden dat het paar heeft meegespeeld.
Voor klassering dient een paar meer dan de helft van het aantal speelavonden te hebben meegespeeld.
Voor toekenning van het kampioenschap is een deelname aan drie kwart van het aantal speelavonden
vereist
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23.4.

23.5.
23.6.

Voor de indeling in de butler competitie wordt op basis van de actuele situatie in de standaard
parencompetitie een dusdanig aantal lijnen gevormd zo dat redelijkerwijs mag worden verwacht dat er op
het merendeel der speelavonden per lijn tenminste 14 paren aanwezig zullen zijn.
Het in de butler competitie behaalde resultaat heeft geen automatische invloed op de indeling van de
daarop volgende periode van de standaard parencompetitie.
Wel kan onder andere artikel 17.4 van toepassing zijn.
Voor de bepaling van de competitieranglijst gelden in geval van indeling van een paar in een hogere of
lagere lijn dezelfde compensatieregels als voor de normale parencompetitie, met dien verstande dat 5 %
abs. overeenkomt met 10 impen.

Artikel 24.
24.1.
24.2.

24.3.

Individuele competitie.
De indeling van een individuele speelavond geschiedt op basis van de actuele stand in de standaard
parencompetitie.
Het verloop van de wedstrijd is vergelijkbaar met een normale parenwedstrijd van zes of zeven ronden.
Dit echter met dien verstande dat voor elke individuele speler een specifiek loopbriefje geldt, zo dat hij aan
elke volgende tafel steeds met een andere partner speelt.
Ook de matchpunten verdeling geschiedt per spel op vergelijkbare wijze waarbij echter het totaliseren
daarna individueel wordt uitgewerkt.
In een lijn, dan wel in alle lijnen, hanteren alle speler dezelfde bied en signaleer afspraken zoals deze door
de C.L. zijn vastgelegd.
Deelnemers kunnen tenminste een week vooraf over deze afspraken beschikken.

Artikel 25.
25.1.
25.2.

25.3.
25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.
25.9

Meesterpunten.
Meesterpunten worden door de NBB centraal per wedstrijd toegewezen en zijn direct zichtbaar in de
scoreresultaten na publicatie op de website van DODT. Toewijzing geschiedt naar zwaarte van de
vereniging.
Meesterpunten worden toegewezen voor de wintercompetitie, viertallen, ruitenboer en butler.
Voor verdere wedstrijden wordt per seizoen vastgesteld in hoeverre er daarvoor meesterpunten
beschikbaar zijn.
Aan het begin van het seizoen geeft de C.L. een overzicht van alle speelavonden waarin meesterpunten
zijn te behalen en eventueel onder welke beperkende voorwaarden.
In de parencompetitie wordt het, uit de klassering van een paar voortvloeiend, aantal meesterpunten alleen
dan daadwerkelijk toegekend als deze klassering voor maximaal een derde door vervangende scores tot
stand is gekomen.
Door paren of teams behaalde meesterpunten worden alleen dan daadwerkelijk persoonlijk gehonoreerd
als men persoonlijk ook tenminste een derde van het aantal avonden en daarmee ook tenminste een
derde van het totaal aantal geprogrammeerde spellen heeft meegespeeld.
Ook aan invallers, al dan niet lid van DODT, worden, mits NBB lid, de door een paar of team behaalde
hoeveelheid meesterpunten toebedeeld als zij tenminste een derde van de gespeelde spellen hebben
meegespeeld.
Als een speler echter door invallen, vanwege voorgaand, recht op behaalde meesterpunten in twee
klasseringen in dezelfde periode zou hebben dan wordt alleen de grootste hoeveelheid meesterpunten
gehonoreerd.
Indien de C.L. voorbij gaat aan artikel 17.5 van dit reglement en een paar op hun verzoek een periode in
een lagere lijn laat spelen dan zij speelgerechtigd zijn, dan kan dat paar in die periode door DODT geen
meesterpunten toebedeeld krijgen.
Het is ter beoordeling aan de C.L. of het in dit lid gestelde op een bepaald paar van toepassing is.
In de in lid 25.6 en 25.7 genoemde gevallen is de klassering van het betreffende paar wel voor de overige
paren op de gebruikelijke wijze bepalend voor de verdeling van de meesterpunten in de betreffende lijn.
Bij het toekennen van meesterpunten wordt voorbij gegaan aan geringe tekorten aan gespeelde spellen
welke veroorzaakt worden door de programmering van de wedstrijden. Daarbij moet gedacht worden aan
een "stilzit", of het spelen van ongelijke aantallen spellen per speelavond, alsmede ook het spelen van
slechts 24 spellen per avond waardoor de door in het NBB reglement gehanteerde limiet van 100 spellen
niet wordt gehaald.

Artikel 26.
26.1.

Slotbepaling.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zijn de C.L., de W.L. en de W.L.A. bevoegd een
beslissing te nemen indien dit voor het juiste verloop van de clubavond noodzakelijk is.
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In minder dringende gevallen beslist de C.L., al dan niet in overleg met het bestuur.

2012-2013 - WR-2012.doc

10

