WEDSTRIJDREGLEMENT
van de Seniorenbridgeclub KRAS Den Hoorn

Den Hoorn, juli 2012
Gewijzigd op 24 januari 2014: artikel 2, ‘Taken van de wedstrijdleider’
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WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB KRAS
Artikel 1
Dit wedstrijdreglement geldt voor de interne competities van bridgeclub
KRAS.

Artikel 2
Leiding
De wedstrijdleiding berust bij het bestuur, die de uitvoering daarvan delegeert
aan de T(echnische) C(ommissie).
Taken van het bestuur
De volgende taken behoren tot de verantwoordelijkheid van het bestuur:
o samenstellen van een Technische Commissie, bestaande uit
wedstrijdleiders en beheerders van het computerprogramma
Bridgemate
o vaststellen van een jaarprogramma van competities en drives
Taken van de Technische Commissie
o aanstellen van de wedstrijdleiders
o organiseren van de (competitie)wedstrijden en de drives
o indelen in competitielijnen
o vaststellen van het aantal te spelen ronden in een competitieseizoen
o berekenen van de uitslagen van de competitie aan de hand van het
Bridgemate computerprogramma of scorekaart en bewaren van alle
uitslagen en standen
o vaststellen van promotie en degradatie
o arbitrage in bijzondere gevallen
Taken van de wedstrijdleider
o samenstellen van paren en lijnen per zitting en invoeren in de
Bridgemate
o algehele leiding tijdens de zitting
o arbitrage in bijzondere gevallen
o ‘berekenen en verzenden van de uitslagen’ is gewijzigd in:
verantwoordelijk voor het berekenen en verzenden van de uitslagen
Deze wijziging wordt opgenomen in het volgende gedrukte wedstrijdreglement.
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Artikel 3
Soort wedstrijden
Op maandag- en dinsdagavond en op donderdagmorgen worden wedstrijden
voor paren gespeeld volgens competitiesysteem.
Op vrijdagmorgen wordt zonder voorintekening bridge gespeeld buiten
competitieverband.
Tevens worden jaarlijks drives georganiseerd, zoals de Kerstdrive en de
Krokusdrive.
Bovendien bestaat de mogelijkheid uitwisselingen met andere bridgeclubs te
organiseren. Het bestuur neemt daarvoor het initiatief.

Artikel 4
Competitie-indeling
Afhankelijk van het aantal, worden de aan de clubcompetitie deelnemende
paren ingedeeld in de lijnen A, B en eventueel C. (Zie ‘Taken van de TC’).
Indeling geschiedt op basis van de resultaten van de laatste rondescore van
de laatste clubcompetitie. Zie in dit verband artikel 12.

Artikel 5
Competitie
Per verenigingsjaar worden 6 competitieronden gespeeld van tenminste 5
wedstrijden elk. Het aantal handen, dat per wedstrijd wordt gespeeld, is
afhankelijk van de betreffende wedstrijdavond/-ochtend 20 of 24.

Artikel 6
Bericht van verhindering
Bij verhindering om te bridgen dient men zich af te melden.
Afmelden kan:
o op de afschrijflijst voor de betreffende avond
o minimaal zes uur vóór aanvang door telefonische melding aan de
wedstrijdleider
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Artikel 7
Wedstrijd-, ronde- en jaarscore
De wedstrijdscore is het percentage van de maximaal bereikbare score die
tijdens een wedstrijd wordt toegekend.
De rondescore is het gemiddelde van de wedstrijdscores, behaald tijdens een
ronde (5 of 6 avonden óf 5 of 6 ochtenden).
De jaarscore is het gemiddelde van de rondescores, behaald in het
wedstrijdjaar.
Een geldige rondescore (5 of 6 wedstrijden) wordt verkregen door deelname
aan tenminste 3 van de 5 óf 4 van de 6 wedstrijden in een bepaalde ronde,
wat gevolgen heeft voor promotie/degradatie (zie artikel 9).
Een geldige jaarscore wordt verkregen, indien voor 5 van de 6 ronden een
geldige rondescore is behaald, wat gevolgen heeft voor het
clubkampioenschap (zie artikel 10).
Voor een schematisch overzicht van bijzondere scores, zie bladzijde 7.

Artikel 8
De zitting
De zitting wordt geleid door de wedstrijdleider.
Vijf minuten voor het einde van een serie spellen wordt door een signaal van
de bridgeklok aangegeven, dat men niet meer aan een nieuw spel mag
beginnen.
De paren die het spel toch gaan spelen, zijn verplicht na het signaal
‘wisselen’ (2 minuten voor het einde) het spel te beëindigen, hoe ver het spel
ook gevorderd is. Voor de niet binnen de tijd beëindigde spellen krijgen de
spelers een gemiddelde score. In Bridgemate wordt ‘NG’ ingetoetst.
Indien Bridgemate niet wordt ingezet voor de notering van de scores, wordt
op de scorekaart ‘NG’ bij de betreffende paren ingevoerd.
Ieder paar dient zich er steeds van te overtuigen dat:
o het aan de juiste tafel heeft plaatsgenomen
o het in de goede windrichting zit
o de juiste spellen op tafel liggen
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o het te spelen spel overeenkomt met het spel dat op de Bridgemate is
aangegeven
o elke hand dertien kaarten heeft
o de door Noord ingevulde score na ieder spel door Oost wordt
gecontroleerd; dit geldt zowel voor de gewone scorekaarten als voor de
Bridgemate.

Artikel 9
Promotie-/degradatieregeling
Na elke ronde (5 of 6 wedstrijden) degradeert 25% van het aantal paren uit
een lijn.
Het aantal paren dat naar een hogere lijn promoveert is gelijk aan het aantal
van de degraderende paren. Om voor promotie in aanmerking te komen,
moet een paar een geldige rondescore hebben verkregen (zie artikel 7).
De Technische Commissie behoudt zich het recht voor, om een paar dat door
uitzonderlijke omstandigheden meer dan twee wedstrijden van een ronde
verstek heeft laten gaan en moet degraderen, in zijn lijn te handhaven.
Indien het aantal paren tussen de verschillende lijnen beduidend van elkaar
afwijkt, heeft de wedstrijdleider het recht van aanpassing van die lijnen aan
het begin van een nieuwe ronde.

Artikel 10
Clubkampioen
Voor het clubkampioenschap op de maandag- c.q. dinsdagavond, alsmede
op de donderdagmorgen tellen alle wedstrijden van de interne competitie van
het wedstrijdjaar, waaraan is deelgenomen, mee.
Om clubkampioen te kunnen worden, moet een paar:
1. tenminste vijf ronden in één van de lijnen geldig zijn uitgekomen
2. de hoogste, geldige jaarscore hebben behaald.

Artikel 11
Bij afwezigheid van zijn/haar partner kan een speler door de WL na overleg
met de speler, gecombineerd worden met een invaller uit de eigen of een
andere lijn, respectievelijk uit de club.
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Aan het oorspronkelijke paar wordt dezelfde score toegekend als het
gelegenheidspaar behaald heeft (zie artikel 7). De twee leden van een paar
mogen in dezelfde wedstrijd niet elk afzonderlijk spelen in een ander paar en
ook niet als invaller spelen.

Artikel 12
Alle nieuwe paren die gaan deelnemen aan de competitie, starten in de lijn
die overeenkomt met hun speelsterkte. De TC neemt hierin een beslissing.

Artikel 13
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur na advies
van de TC.

Bijzondere scores
Situatie
1e keer afwezig in een ronde
e

Score

Min.

Max. Opmerking

47,5 %

2 keer afwezig in een ronde

45 %

3e keer afwezig in een ronde

42,5 %

Een van de partners speelt met een
gelegenheidspartner
Score voor het oorspronkelijke paar

Indien drie keer afwezig
in een ronde volgt
degradatie
47,5 % 55 %

Een paar speelt in een hogere lijn
Score voor dit paar

50 %

geen

Een paar speelt in een lagere lijn

geen

55 %

Paren passen allen (rondpas)
Score voor dit paar
Paren spelen een spel niet
b.v. wegens tijdgebrek
Score voor deze paren
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0

Toegekend percentage is het
gewogen gemiddelde

geen

Het weergegeven percentage
is het gemiddelde van de wél
aan die tafel gespeelde spellen
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