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WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

1. Aanmelden en inschrijven van 19.30 uur tot 19.40 uur. Daarna sluit de 

inschrijftafel. De avonden beginnen om 19.45 uur precies. Wie zonder bericht 

vooraf later binnenkomt, kan het recht op deelname verliezen.  

2. Voor een competitieavond dient men zich bij voorkeur minstens één week 

van te voren in het schrift bij de wedstrijdleiding af te melden. Op de 

speelavond kan men zich ook afmelden, zie bij ‘home’ op de website 

Bridgeclub Gouda ‘82. Bij wegblijven zonder bericht krijgt het betreffende 

paar de laagste score van die avond.  

3. Een competitie bestaat uit zes zittingen waarbij deelname aan vier zittingen 

verplicht is, anders volgt er automatisch degradatie en is eventuele promotie 

niet mogelijk. De scores van alle zes zittingen tellen mee. Indien u 1x afwezig 

bent geweest, krijgt u 100% van het eigen gemiddelde. Bij de 2e afwezigheid 

krijgt u 80% van het eigen gemiddelde. Geldt de afwezigheid de laatste (6e) 

zitting, dan krijgt u 70% van het eigen gemiddelde. (Meldt u zich echter drie 

weken van tevoren af dan krijgt u 100% van het eigen gemiddelde, dit om 

competitievervalsing tegen te gaan) Er mag met een invaller gespeeld 

worden, mits deze niet aanzienlijk sterker is dan de speler die hij vervangt, 

leidraad is het aantal MP. Als beroepsinstantie geldt de commissie van 

beroep (ad hoc), daarna eventueel het gehele bestuur.  

4. Paren kunnen vóór een competitie (6 zittingen) opgeven dat zij buiten 

mededinging willen meespelen. Deze mogelijkheid bestaat slechts één maal 

per seizoen.  

a  Spelers die als 3-manschap aan de competitie deelnemen moeten allen lid 

van Gouda ’82 zijn. Een dergelijk 3-manschap mag geen competitie laten 

vervallen, als bedoeld in art. 4 en geen invallers aantrekken van buiten de 

vereniging. Een van de 3 (uit het 3-manschap) mag te allen tijde als 

invaller met een ander clublid spelen. Een met een ander, dan uit het 3-

manschap, behaalde score geldt nooit voor het 3-manschap, tenzij het 3-

manschap niet speelt.  

b  Paren die splitsen en verder willen gaan met een partner van buiten de 

vereniging, dienen hiervoor toestemming te vragen aan het bestuur.  

5. Een gelegenheidspaar wordt door de wedstrijdleiding ingedeeld, in principe 

in de hoogste lijn waarin één der spelers is (of zou moeten worden) 

ingedeeld. Voor een lager geklasseerde speler geldt dan Artikel 6.  
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6. De wedstrijdleiding heeft het recht een paar in een hogere groep te plaatsen, 

teneinde een stilzittafel te vermijden. Dit paar krijgt de behaalde score + 5%, 

met een minimum van 50%. Dit geldt ook als lijnen worden bijeengevoegd.  

7. Bij een competitie van meer dan één groep degradeert er 25% van de paren. 

Naar een hogere groep promoveren de hoogst eindigende paren uit de 

lagere groep in dezelfde mate. 

8. Worden na een competitie twee groepen opgesplitst in drie (hiervoor zijn 

minimaal 36 paren vereist), dan is de promotie-/degradatieregeling als volgt: 

De negen hoogst geklasseerde paren uit de A-groep vormen met de hoogste 

drie paren uit de B-groep de nieuwe A-groep, de overige paren uit de  

A-groep worden aangevuld met de vanaf de vierde plaats geklasseerde 

paren uit de B-groep tot deze uit minimaal twaalf paren bestaat, de overige 

paren vormen daarna de C-groep.  

9. Voor het jaarlijkse clubkampioenschap wordt het gemiddelde van alle 

parencompetities berekend. Heeft een paar met een hoger gemiddelde één 

competitie minder gespeeld door andere clubverplichtingen (in andere 

gevallen vervalt elke aanspraak), dan wordt het met (een) concurrerend(e) 

paar/paren vergeleken in de gemeenschappelijk gespeelde competities. 

10. Afvaardiging naar club vertegenwoordigende wedstrijden geschiedt naar 

sterkte van de paren (ook bij het samenstellen van viertallen), gemeten naar 

het gemiddelde van de competities van het lopende seizoen. Tijdens de 

eerste competitie geldt de eindstand van het clubkampioenschap.  

11. Conventionele biedingen dienen gealerteerd te worden; bij sprongbiedingen 

dient de stopregel toegepast, waarna voor linker tegenstander + 10 sec. 

denkpauze verplicht is. In de A-groep zijn systeemkaarten verplicht, bij 

ontstentenis wordt bij arbitrage zonodig in het nadeel beslist. Ook in lagere 

groepen zijn systeemkaarten gewenst en een kwestie van fatsoen.  

12. Bij onregelmatigheden tijdens het bieden en spelen is men verplicht de 

wedstrijdleider te roepen.  

13. Er geldt binnen de Ajourboerderij een rookverbod. Tijdens de wissel kan men 

buiten een sigaretje opsteken.  

14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie van 

beroep (ad hoc). Tot deze commissie, die uit tenminste drie leden bestaat, 

behoren in ieder geval een bestuurslid en een lid van de technische 

commissie. Bij deze commissie kunnen ook protesten worden ingediend 

tegen uitslagen, promotie/degradatie, en zo meer. Tevens bepaalt deze 

commissie de indeling van een nieuw paar, een gelegenheidspaar of nieuwe 

combinaties.  
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