Brid-ge-noten Linschoten
Regels speelavonden
Dit reglement bestaat uit de volgende onderdelen:
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Uitgangspunten
Algemene regels voor de clubavonden
Competitieregels KoepWodan (parentelling)
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Uitgangspunten

1.

Er wordt gespeeld volgens de door de Nederlandse Bridgebond (NBB) vastgestelde spel- én gedragsregels. Eerlijkheid,
sportiviteit en hoffelijkheid vormen de basis voor deze regels. De wedstrijdleider én uiteraard de spelers zorgen voor
handhaving van de regels.
Gedurende een seizoen wordt één competitie gespeeld, gebaseerd op parentelling.
Als voorwaarde voor het meedingen naar een plaats in de eindstand van het clubkampioenschap geldt een
aanwezigheidscriterium, dat wordt uitgedrukt in een aantal speelavonden gebaseerd op circa 2/3 aanwezigheid, waarbij de helft
van het aantal georganiseerde speelavonden is gespeeld met de eigen partner.
Ten behoeve van het soepel verlopen van de competitie geldt een zogenoemde afmeldplicht.
De uitslag van de speelavond wordt aan het eind van de avond gepresenteerd en is voor de volgende speelavond verwerkt in de
stand. Beroepsmogelijkheid is er tot een ½ uur na de schriftelijke presentatie van de uitslag.
Naast de competities speciale drives georganiseerd en, als daar behoefte aan blijkt te bestaan, in de vakantietijd zogenoemde
vrije avonden.
Het reglement waarin deze uitgangspunten worden uitgewerkt moet eenvoudig en voor iedereen duidelijk zijn. Indien het
reglement niet voldoende in een situatie voorziet, wordt in goed onderling overleg een oplossing gekozen.
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Algemene regels voor de clubavonden

2.1 Afmelden bij niet aanwezig zijn
Indien men niet aanwezig kan zijn tijdens een clubavond waarop één van de interne competities plaats vindt, noteert men dit in
het “afmeldboekje’ dat zich op de inschrijftafel bevindt. Bij onvoorziene omstandigheden dient men zich uiterlijk om 18.00 uur
op de speeldag af te melden bij het afmeldadres (zie e-mail/website). Indien men meerdere keren achter elkaar afwezig is kan
dit in één keer worden doorgegeven.
2.2 Aanvang en duur
Het spelen start om 20.00 uur. Het uitreiken van de loopbriefjes gebeurt tot 19.55 uur.
Er wordt verder van uit gegaan dat voor het spelen van drie spellen, inclusief het wisselen, 30 minuten beschikbaar is.
2.3 Verantwoordelijkheden en taken
De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens een clubavond. Een aantal van de hiermee
verband houdende uitvoerende zaken worden verricht door een gastpaar, bardienst en alle deelnemers.
De taken worden verdeeld volgens een jaarlijks op te stellen schema waarin per avond gastpaar en bardienst zijn aangegeven.
Bij verhindering dient men zelf voor vervanging te zorgen.
De onderscheiden taken worden in aparte bijlagen uitgewerkt.
2.4 Algemene regels voor het spelen
Stopregel
Stopregel is verplicht.
Roken
Tijdens het bridgen wordt in de speelgelegenheid niet gerookt.
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Competitieregels KoepWodan (parentelling)
De stand wordt bepaald op basis van de met de eigen partner gespeelde wedstrijden.
Aan het eind van het seizoen wordt een kampioen aangewezen.
Om hiernaar mee te kunnen dingen dient men minimaal 2/3 van het aantal georganiseerde speelavonden te hebben meegespeeld
en minimaal de helft van het aantal georganiseerde speelavonden met de eigen partner te hebben gespeeld.
Bij de bepaling van de eindstand vervallen bij 26 georganiseerde speelavonden de slechtste scores als volgt.
Totaal gespeeld:
Vervallen slechtste scores gespeeld met eigen partner:
19 t/m 21
1
22 t/m 24
2
25 of 26
3
Bij een afwijkend aantal georganiseerde speelavonden wordt het aantal te vervallen scores zonodig aangepast.

