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Algemeen:
Artikel 1. Er wordt gespeeld volgens de Internationale Spelregels voor Wedstrijdbridge 2017.
Voor de indeling binnen de groepen (zie Art.3) en de berekening van klassementen wordt het
programma Bridge-It toegepast; tevens worden bijbehorende Bridgemates voor het vastleggen
van de scores gebruikt.
Artikel 2. Het bridgeseizoen loopt van begin september tot in de maand mei. In de regel wordt
in het seizoen eenmaal per veertien dagen gespeeld. Het seizoen wordt ingedeeld in 3
perioden van ongeveer 6 speelavonden. De data van de speelavonden en de periode-indeling
worden voorafgaande aan het betreffende seizoen vastgesteld. De Kerstdrive maakt geen deel
uit van de competitie.
Artikel 3. Per periode wordt gespeeld in vaste groepen. De groepen worden naar afnemende
sterkte genoemd: groep A, groep B, enzovoort. De groepsindeling wordt geregeld door
promotie en degradatie (zie Art.7). Nieuwe paren beginnen te spelen in de laagste groep,
tenzij de wedstrijdleiding na overleg met het bestuur, anders beslist. Ook kan de
wedstrijdleiding in overleg met het bestuur in bijzondere gevallen versnelde promotie
toepassen ten einde een evenwichtige groepsindeling te forceren.
Tijdens een speelavond kan de wedstrijdleider een paar indelen in een andere groep dan
waarin dat paar op dat moment thuishoort om een evenwichtige indeling van de verschillende
groepen te bereiken. Om een wachttafel in verschillende groepen te vermijden wordt via
Bridge-It zo mogelijk een combitafel ingesteld.
Artikel 4. Bij verhindering van één der spelers van een paar dient men zelf voor een
vervangende partner te zorgen. Verhindering als paar dient uiterlijk op de woensdag
voorafgaande aan de speeldag per e-mail (bcglimmen@planet.nl) of telefonisch vóór 20.00uur
aan de wedstrijdleiding te worden gemeld, of op één van de voorafgaande clubavonden.
Artikel 5. De clubavonden beginnen om 19.30 precies, de spelers dienen voor die tijd hun
gidsbriefje af te halen. De spelers die met een invaller spelen dienen dit voor 19.30 aan de WL
te melden. Er wordt geboden met behulp van biddingboxes. Ieder paar dient een ingevulde
(kleine) systeemkaart bij zich te hebben. Paar 1 van elke groep ruimt na afloop van de
aanwijzingen van de WL het spelmateriaal op.
Artikel 6. In gevallen waarin de reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.
Promotie en degradatie:
Artikel 7. Aan het einde van iedere periode vindt promotie en degradatie plaats. Paren die in
een bepaalde periode meer dan twee maal met een invaller hebben gespeeld komen niet in
aanmerking voor promotie. De drie hoogst geëindigde paren van iedere groep – uitgezonderd
de hoogste groep – promoveren naar de naast hogere groep. De drie laagst geëindigde paren
van iedere groep – uitgezonderd de laagste groep – degraderen naar de naast lagere groep.
Bepaling totaalstand in een periode:
Artikel 8. De totaalstand wordt bepaald naar het gemiddelde percentage (gewogen met het
aantal gespeelde spellen).

Competitie Reglement Bridge Club Glimmen per 15 september 2018
Blad 2 van 3

De rangschikking bij afwezigheid, bij spelen met een invaller, bij spelen in een andere groep:
Artikel 9. Als een paar afwezig is met afmelding, dan krijgt het de rangschikking die
overeenkomt met het eigen gemiddelde percentage (van werkelijk gespeelde avonden) in de
betreffende periode minus 5% voor de eerste afwezigheid, met een maximum van 50%. Bij de
tweede afwezigheid in een periode wordt het eigen gemiddelde percentage met 10%
verminderd, enzovoort. De exacte waarden van het percentage bij afwezigheid wordt aldus
definitief vastgesteld pas aan het einde van een periode. Zolang een paar en een periode nog
helemaal niet gespeeld heeft krijgt het 45% voor de eerste speelavond (50% minus 5%),
enzovoort.
Een paar dat zonder afmelding afwezig is krijgt als percentage voor die avond het eigen
gemiddelde minus 20% met een maximum van 50% en een overeenkomstige rangschikking.
Artikel 10. Bij spelen met een invaller krijgt het paar de op die avond behaalde score met een
maximum van 55%.
Artikel 11. Als een paar op verzoek van de wedstrijdleider in een andere dan de eigen groep
speelt, dan wordt dat paar volgens het door dat paar op die avond behaalde percentage
gerangschikt in de eigen groep, met dien verstande dat als het paar die avond in een hogere
groep dan de eigen groep heeft gespeeld het een minimale score gegarandeerd krijgt en anders
een minimale score van 45%.
Artikel 11a. Als een speler van paar X op een avond een paar vormt met een speler van paar
Y (als zgn. “combipaar”) dan speelt dit paar in de hoogste van de 2 groepen waarin de paren
X en Y op dat moment in de competitie zijn ingedeeld. De door dit tijdelijke paar behaalde
score geldt zowel voor paar X als voor paar Y.
Artikel 12. In aanvulling op artikel 10 is bepaald dat een in zijn geheel afwezig paar niet
vervangen kan worden. In dat geval gelden de regels, zoals uiteengezet in artikel 9.
Publicatie uitslagen en standen:
Artikel 13. Klassementen worden zo spoedig mogelijk na de speelavond op Internet gezet.
Clubkampioen:
Artikel 14. Clubkampioen over een seizoen wordt dat paar dat in dezelfde samenstelling in
groep A over alle perioden samen in groep A het hoogste gemiddeld percentage (zie Art.8)
heeft gescoord.
Prima Paar:
Artikel 15. Prima Paar over een seizoen wordt dat paar dat in dezelfde samenstelling gerekend
over het gehele seizoengemiddeld het hoogste percentage heeft gescoord, ongeacht de groep
waarin dat is gebeurd.
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Slembeker:
Artikel 16. De slembeker wordt toegekend aan dat paar dat (die paren die) na de laatste
competitieavond de meeste punten in het slemklassement heeft (hebben) behaald. Een paar
dat op een competitie klein slem (groot slem) biedt en maakt krijgt 1 punt (2 punten) in het
slemklassement.
Topscore-bokaal
Artikel 17. De Topscore-bokaal krijgt aan het einde van het seizoen dat paar dat op een
speelavond, ongeacht de groep waarin het speelt, het hoogste scoringspercentage heeft
gehaald.
Wisselbekers:
Artikel 18. Voor ieder van de vier titels – clubkampioen, prima paar, kampioen
slemklassement, kampioen topscore-klassement – is er een wisselbeker die eigendom van de
club blijft en waarin de namen van de spelers van het betreffende winnende paar worden
gegraveerd.

