Competitiereglement B.C. ODD geldend vanaf 1 september
2019

Geldigheid
Dit competitiereglement geldt voor de interne competities van bridgeclub ODD. Voor
situaties waarin dit competitiereglement niet in voorziet, geldt het Competitie- en
Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).

Verantwoordelijkheid
1.1

De wedstrijdleider (WL) heeft als bestuurlijke taak de verantwoordelijkheid voor de
interne competities. De WL maakt deel uit van de door het bestuur ingestelde
technische commissie.

1.2

Op elke speelavond is de WL of een door hem aan te wijzen vervanger aanwezig.

1.3

De technische commissie is verantwoordelijk voor de technische en organisatorische
zaken rondom de speelavond.

Clubavond en aanvangstijd
2.1
2.2
2.3

Bridgeclub ODD speelt op de donderdagavond.
De competitieavonden vangen aan om 19.45 uur.
Indien men op een clubavond niet aanwezig kan zijn, dient men dit kenbaar te maken
door af te schrijven door voor de speelavond, maar niet later dan donderdagmiddag
13.00 uur per e-mail af te melden via de website aan: afmelden@onedowndelft.nl, In
uitzonderingsgevallen kan telefonisch afgemeld worden door voor 13.00 uur contact
op te nemen met een door de WL aangewezen persoon. Na 13.00 uur kan dit in
noodgevallen bij de WL.

2.4
2.5

Bij de afwezigheid van een speler of paar zonder afmelding kan de WL tot een sanctie
overgaan.
Onder “Inloopparen” wordt verstaan paren van niet ODD-leden die incidenteel een
avond willen meespelen. Inloopparen dienen zich in te schrijven via de website onder
vermelding van eventuele NBB-nummers.

Gang van zaken
3.1

3.2
3.3

3.4

Beide leden van vaste partnerships zijn verplicht gedurende de wedstrijden een goed
ingevulde systeemkaart te overleggen. Indien het de WL herhaaldelijk is gebleken dat
een paar hierbij in gebreke blijft, dan kan de wedstrijdleiding een sanctie opleggen.
De stop- en alerteerregels zijn verplicht.
Voor elke ronde is een maximum speeltijd vastgelegd, zulks ter beoordeling van de
WL. Wanneer te lang over een ronde gedaan wordt zal de WL in eerste instantie aan
beide paren een waarschuwing uitdelen. Bij een tweede geval op een avond kan de
wedstrijdleider tot een arbitrale sanctie van ¼ top overgaan.
Aan het eind van de reguliere speeltijd dienen alle spellen gespeeld te zijn. Doorspelen
tijdens de wisseltijd wordt echter wel getolereerd. Het is echter strafbaar om nog te
beginnen met bieden op een nieuw spel als er nog minder dan drie minuten
reglementaire speeltijd resteren. Voor dit spel ontvangt men de arbitrale score van
Gemiddelde-min (G-). Indien twee tegen elkaar spelende paren constateren dat ze de
reguliere speeltijd dreigen te overschrijden mag men, indien beide paren daartoe bereid
zijn, het spel na afloop van de speelavond naspelen. In plaats daarvan mag men echter
ook “niet gespeeld” schrijven. Er mag maximaal 1 spel per avond nagespeeld worden.

Wedstrijdkalender
4.1

4.2

4.3

Voor de aanvang van een nieuw bridgeseizoen wordt door het bestuur een
jaarprogramma bekend gemaakt. Het jaarprogramma kan bestaan uit onder meer de
volgende elementen:
Parenwedstrijden en Butlerwedstrijden die meetellen bij de berekening van het
clubkampioenschap (zie Art. 7). Bij parenwedstrijden worden de scores berekend op
basis van matchpunten (“percentages”) en bij Butlerwedstrijden worden de scores
berekend op basis van internationale matchpunten (IMP). In beide typen wedstrijden
wordt de uitslag vervolgens omgezet naar rankingpunten (systeem Thilo Kielmann) op
basis van vaste formules of tabellen.
De feestelijke drives en ruitenboer tellen niet mee bij de berekening van het
clubkampioenschap. De TC is volledig vrij in de organisatie van een feestelijke drive.

Uitslag
5.1

De uitslag van een spel uit een parencompetitie wordt weergegeven in Matchpunten
(MP). De uitslagen van spellen uit een Butlercompetitie of viertallenwedstrijd worden
weergegeven in internationale matchpunten (IMP). De uitslag van een wedstrijd in een
parencompetitie wordt uitgerekend in MP en weergegeven in een percentage over de
gespeelde spellen. Een stilzittafel telt daardoor niet mee in de scoreberekening. De
uitslag van een wedstrijd in een Butlercompetitie wordt weergegeven in G-IMP.

5.2

Het niet spelen van één of meerdere spellen vanwege tijdgebrek wordt als “niet
gespeeld” berekend. Indien een paar buiten zijn/haar schuld een spel niet kan spelen
vanwege een onregelmatigheid krijgt het paar voor dit spel een score van “niet
gespeeld” of een score van G+ toegekend, afhankelijk van wat de WL het meest
rechtvaardig vindt. Een paar dat door eigen schuld een spel niet kan spelen krijgt een
G- score toegekend. Een G- score wordt tevens aan beide partijen toegekend voor niet
toegestane tijdsoverschrijding (Art. 3.4).

Ranking
6.1

6.1
6.2
6.3

Voor elke speler wordt een ranking (R) bijgehouden, berekend als het gemiddelde van
zijn of haar 6 meest recent behaalde rankingpunten . Voor een speler die in het
lopende seizoen minder dan 6 keer rankingpunten behaald heeft (minder dan 6
rankingscores heeft), kent de WL een vervangende rankingwaarde (Rv) toe, die in
plaats van ontbrekende rankingscores meetelt.
Bij begin van een nieuw seizoen kent de WL voor elke speler een Rv toe gebaseerd op
de 6 meest recent behaalde rankingscores van het afgelopen seizoen.
Bij nieuwe spelers en bij inlopers bepaalt de WL een Rv zo redelijk mogelijk op basis
van resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB rating, of andere aanwijzingen.
De rankings worden gepubliceerd via de NBB website van de club.

Paren, Driemanschappen, Lijnindeling
7.1

7.2

Deelname aan de clubcompetities is in principe voor paren, bestaande uit twee aan
elkaar gekoppelde spelers. Drie spelers kunnen een driemanschap vormen dat net als
een paar aan de clubcompetities deelneemt, maar dan in wisselende combinatie van
twee van de drie spelers die bij het driemanschap horen.
Wedstrijden op parenbasis (parenwedstrijden en butlerwedstrijden) worden gespeeld
als van elkaar onafhankelijke zittingen. Afhankelijk van de hoeveelheid aangemelde
paren wordt gespeeld in meerdere lijnen. Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt
op basis van paarranking. De ranking van een paar wordt berekend als de som van de
twee actuele individuele spelersrankings. Dit geldt voor zowel vaste partnerships als
voor incidentele koppels. Bij driemanschappen worden de twee voor een zitting
aangemelde spelers als paar in de strekking van deze alinea beschouwd. De paren met
de (op de dag van de zitting) hoogste ranking spelen in de A-lijn, de volgende paren in
de B-lijn enz. Er wordt naar gestreefd om lijnen van min of meer gelijke lengtes te
hebben.

Clubkampioenschap
8.1

8.2

Per wedstrijdjaar wordt om het clubkampioenschap gestreden. Voor het
clubkampioenschap tellen de rankingpunten mee die tijdens de reguliere paren- en
butlercompetitieavonden worden toegekend. (NB dus niet de feestdrives). Het
paar/driemanschap dat het hoogste gemiddelde aantal rankingpunten behaald heeft (na
weglating van de eventuele afvalscores) is clubkampioen paren/driemanschappen.
Tijdens het seizoen worden de standen voor het clubkampioenschap bijgehouden via
de NBB website van de club.
Een paar/driemanschap dient gedurende het gehele wedstrijdjaar als zodanig bijeen te
zijn en moet tenminste 60% van het aantal zittingen in een jaar als paar/driemanschap

gespeeld hebben om in aanmerking te kunnen komen voor het clubkampioenschap.

Overige zaken
9.1
9.2

9.3

De WL heeft het recht om, na motivering van zijn standpunt, in bijzondere gevallen af
te wijken van dit reglement.
Tegen een door de WL genomen beslissing kan altijd beroep worden aangetekend:
a)
Protest tegen een beslissing genomen op grond van de Spelregels voor
wedstrijdbridge wordt behandeld door de protestcommissie van het district. Bij
het indienen van een protest verplicht de protesterende partij zich tot het
betalen van het protestgeld dat van toepassing is. In geval de protestcommissie
van het district niet beschikbaar is zal het bestuur een protestcommissie
instellen. Voor de bevoegdheden van de WL en de protestcommissie in geval
van een protest wordt verwezen naar de betreffende artikelen van de Spelregels
voor wedstrijdbridge. De uitspraak van de protestcommissie is bindend.
b)
Tegen een door de WL genomen beslissing, anders dan bedoeld in lid a kan
altijd beroep worden aangetekend bij het bestuur.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, treedt het wedstrijd- en/of
competitiereglement van de Nederlandse BridgeBond in werking.

Het Competitiereglement is aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van
donderdag 4 oktober 2018

