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1. Algemene bepalingen en begrippen
Artikel 1.1. Algemeen
a) Dit clubwedstrijdreglement (CWR) is tot stand gekomen op basis van het gestelde in artikel 22
van het huishoudelijk reglement (HR). Het CWR regelt de gang van zaken met betrekking tot
de technische commissie (TC) en de wedstrijden (wintercompetitie, zomercompetitie en
overige drives).
b) Het CWR wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering (ALV).

Artikel 1.2. Begrippen
a) Wedstrijdleiding
1. Technische Commissie (TC): een commissie die namens het bestuur wedstrijden
organiseert en leidt.
2. Algemeen wedstrijdleider (AWL): een door het bestuur, op voordracht van de leden van
de TC, aangewezen persoon die optreedt als voorzitter van de TC.
3. Wedstrijdleider (WL): een door de TC aangewezen persoon die een zitting leidt.
4. Arbiter: een door de WL voor een zitting aangewezen scheidsrechter.
b) Wedstrijden
1. Wintercompetitie: bestaat uit een aantal deelcompetities die in het betreffende seizoen
(ongeveer van 1 september tot 1 juni) op een dagdeel worden georganiseerd.
2. Deelcompetitie: onderdeel van de wintercompetitie. Bestaat uit een aantal zittingen
(meestal vijf) waarvan de uitslagen bij elkaar worden geteld, onder andere ten behoeve van
kampioenschap, promotie en degradatie.
3. Zomercompetitie: serie wedstrijden die worden georganiseerd in de periode buiten de
wintercompetitie (ongeveer van 1 juni tot 1 september).
4. Overige clubdrives: op zichzelf staande clubwedstrijden (bijvoorbeeld een Paas-,
Nieuwjaars- of slotdrive).
5. Open drives: wedstrijden die door BRIDGE 82 worden georganiseerd en waarvan
inschrijving open staat voor leden en niet-leden (bijvoorbeeld de Geubel- en de
Midwinterdrive).
6. Zitting: Een aaneengesloten aantal speelrondes van een vastgesteld aantal spellen.
c) Overige begrippen
1. Paar: een paar is samengesteld uit twee of drie spelers. Behoudens specifiek vermelde
uitzonderingen hebben alle paren, ongeacht het aantal spelers, dezelfde rechten en
plichten.
2. Meesterpunten: punten die worden toegekend aan de spelers die als paar aan een zitting
hebben deelgenomen. De punten worden toegekend indien de plaats in de
eindrangschikking van de betreffende zitting daar recht op geeft conform de
beloningsschaal van de NBB.
3. Speelsterkte: het speelniveau van een speler.

2. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
Artikel 2.1. De Technische Commissie (TC)
a) De samenstelling van de TC geschiedt op basis van artikel 21 van het HR van BRIDGE 82.
b) De TC organiseert de competities en clubdrives en heeft de leiding van deze wedstrijden.
c) De TC ondersteunt het bestuur bij wedstrijden, waaraan door BRIDGE 82 wordt deelgenomen
in NBB- of districtsverband en bij de overige wedstrijden, die door BRIDGE 82 worden
georganiseerd.
d) De TC is verantwoordelijk voor het arbiterskorps binnen BRIDGE 82.
e) De TC regelt tijdens de wintercompetitie de promotie en degradatie voortvloeiend uit het CWR.
De TC is bevoegd om hierbij in bijzondere gevallen van het CWR af te wijken.
f) De TC zorgt voor de indeling en de grootte van de lijnen van de competitie.
g) De TC benoemt een WL voor een zitting of een reeks van zittingen.
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h) De TC zal het CWR doorlopend toetsen aan de praktijk en indien gewenst voorstellen ter
verbetering voorleggen aan het bestuur.
i) De TC vergadert ten minste twee maal per jaar en doet hiervan verslag aan het bestuur.
j) De TC behandelt de protesten zoals beschreven in de artikelen 8.1, 8.3 en 8.4.

Artikel 2.2. De Algemeen Wedstrijdleider (AWL)
De AWL handelt in overleg met de leden van de TC en heeft de volgende verantwoordelijkheden,
taken en bevoegdheden:
a) Leiding geven aan de TC en coördineren van de werkzaamheden van deze commissie.
b) Leiding geven aan de wedstrijdleiders en arbiters en coördineren van hun werkzaamheden.

Artikel 2.3. De Wedstrijdleider (WL)
De WL heeft de volgende verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden:
a) Organiseren en leiden van een zitting of een reeks van zittingen.
b) Vaststellen van het spelschema.
c) Aanwijzen van arbiters.
d) Geven van het aanvang- en wisselsignaal.
e) Verzamelen en controleren van de voorlopige resultaten.
f) Berekenen en bekendmaken van de officiële resultaten.
g) Behandelen van protesten zoals beschreven in artikel 8.2.

Artikel 2.4. De Arbiter
De arbiter heeft de volgende verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden:
a) Op verzoek van een speler een (vermeende) onregelmatigheid beoordelen en zo mogelijk
rechtzetten.
b) Na afloop van de laatste speelronde van een zitting beschikbaar zijn voor behandeling van
eventuele protesten.

3. Wedstrijden
Artikel 3.1. Wintercompetitie
a) Er worden twee onafhankelijke competities gespeeld.
1. De ‘dinsdagavondcompetitie’ begint om 20.00 uur en wordt gespeeld zonder pauze.
2. De ‘donderdagavondcompetitie’ begint om 19.45 uur en kent een pauze van vijftien
minuten halverwege de zitting.
b) Beide competities bestaan uit een aantal deelcompetities van (meestal) vijf zittingen elk. Het
speelrooster en het aantal deelcompetities worden jaarlijks door het bestuur vastgelegd en
tijdig aan de TC en de leden bekendgemaakt.
c) Per zitting zullen meesterpunten worden toegekend.
d) De leiding en uitvoering van beide competities is in handen van de TC.

Artikel 3.2. Zomercompetitie
a) De zomercompetitie bestaat uit wekelijkse zittingen gedurende de zomerperiode.
b) Deelname staat open voor leden en niet-leden.
c) Voor leden van BRIDGE 82 en BC Dongen is deelname gratis. Voor de overige deelnemers
zal het bestuur een bedrag aan inschrijfkosten vaststellen. Dit bedrag zal voorafgaand aan de
zomercompetitie bekend gemaakt worden.
d) De zomercompetitie is opgezet als een individuele bridgewedstrijd.
e) De deelnemers zijn elke zitting vrij in de keuze van een partner.
f) Per zitting of drive zullen meesterpunten worden toegekend, tenzij anders vermeld.
g) De speelavond en de aanvangstijd worden door het bestuur bepaald en zullen tijdig via de
website van BRIDGE 82 bekend worden gemaakt.
h) De leiding en uitvoering van de zomercompetitie is in handen van de TC.

Artikel 3.3. Overige drives
a) BRIDGE 82 kent tevens een aantal interne drives en open drives. Deze drives worden apart
aangekondigd.
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b) Per zitting of drive zullen meesterpunten worden toegekend, tenzij anders vermeld.
c) De leiding en uitvoering van de interne drives is in handen van de TC.
d) De open drives worden georganiseerd door het bestuur, dat daarvoor de ondersteuning van de
TC kan inroepen.

4. Inschrijving/aanmelding, indeling en wedstrijdorganisatie

Artikel 4.1. Wintercompetitie
a) Inschrijving/aanmelding (deel)competitie
1. Een paar kan zich bij de AWL schriftelijk aan- of afmelden voor deelname aan een
(deel)competitie.
2. Aanmelding dient te geschieden 48 uur voor de eerste zitting van de (deel)competitie.
3. Zonder tegenbericht zal een paar in opvolgende (deel)competities ingeschreven blijven
voor de betreffende speelavond.
4. Nieuwe leden kunnen deelnemen aan een reeds lopende deelcompetitie. De AWL besluit
tot deelname na een schriftelijk verzoek van deze nieuwe leden. Dit CWR is dan direct in
zijn geheel van toepassing.
5. Eventuele toekomstige leden kunnen maximaal 5 keer meespelen als gastspelers.
Meespelen kan slechts in één (al of nog niet lopende) deelcompetitie. Als gastspelers
komen zij alleen voor in de betreffende zittingsuitslagen. De AWL besluit tot deelname na
een schriftelijk verzoek van deze eventuele toekomstige leden. De bepalingen uit het CWR,
die alleen betrekking hebben op een speelavond, zijn dan van toepassing (onder andere
NBB-regels en aanvullende clubregels, combitafel, invoer bridgemates, roepen arbiter).
b) Indeling in lijnen
1. De TC stelt voor aanvang van de wintercompetitie het aantal lijnen en de grootte hiervan
vast.
2. De eindstand van de laatste deelcompetitie van de voorafgaande wintercompetitie is
bepalend voor de indeling van de paren bij aanvang van de nieuwe competitie.
3. Tijdens de wintercompetitie kan de TC het aantal lijnen dan wel de grootte van elke lijn
aanpassen indien hier, als gevolg van het aantal deelnemende paren, nadrukkelijk
aanleiding voor is.
4. De indeling in lijnen en tussentijdse aanpassingen in de indeling worden door de AWL aan
de leden bekend gemaakt.
c) Indeling nieuwe paren
1. Nieuwe paren worden ingedeeld in de laagste lijn.
2. Als de speelsterkte van het nieuwe paar daar aanleiding toe geeft, kan de AWL hiervan
afwijken.
d) Wijziging samenstelling paar
1. Wisselen van partner kan alleen geschieden aan het einde van een deelcompetitie.
2. Het aldus gevormde nieuwe paar wordt ingedeeld op basis van artikel 4.1.c.
e) Verhindering en vervanging
1. Een paar dat afwezig is zoals gedefinieerd in de artikelen 7.4., 7.5. en 7.6. kan geen recht
meer doen gelden op indeling voor de desbetreffende zitting.
2. Indien gespeeld wordt met een invaller, zoals beschreven in de artikelen 7.4. wordt het
paar ingedeeld in de lijn van de hoogst geklasseerde speler. Voor het spelen in de hogere
lijn vindt geen compensatie plaats.
3. Een invaller kan ook een speler zijn van een ander deelnemend paar van dezelfde
speelavond in dezelfde lijn (combipaar). De behaalde score geldt voor beide paren.
4. Als invaller in de competitie kan uitsluitend optreden een lid van BRIDGE 82. De WL zorgt
voor een lijst van personen die zich als invaller beschikbaar hebben gesteld (zie website).
5. Het resultaat van een paar bestaande uit drie spelers, spelend met een invaller, zal worden
berekend als een paar dat afwezig is met kennisgeving (zie artikel 5.6.).
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6. Het niet spelende lid van een paar bestaande uit drie spelers kan niet als invaller fungeren
in een ander paar op dezelfde zitting.
f) Combipaar
1. Een combipaar wordt gevormd door twee spelers, die voor één of meerdere
competitiezittingen samen spelen. Elk van de spelers maakt deel uit van een vast in de
clubcompetitie uitkomend paar uit dezelfde of verschillende lijnen.
2. Het combipaar wordt ingedeeld in de lijn van de hoogst geklasseerde speler. Voor het
spelen in de hogere lijn vindt geen compensatie plaats.
3. De behaalde score zal worden toegekend aan de vaste paren van elk van de spelers.
4. Het niet spelende lid van een aanwezig paar bestaande uit drie spelers kan niet deelnemen
in een combipaar.
g) Afzeggen voor een deelcompetitie
1. Een paar mag per wintercompetitie één maal afzeggen voor een gehele deelcompetitie.
2. Afzegging dient bij voorkeur per e-mail te gebeuren bij de AWL.
3. Indien de afmelding met een e-mail- of voicemailbericht is gedaan, is de afmelding geldig
als deze door de AWL is bevestigd.
4. Indien een paar afwezig is en niet is voldaan aan artikel 4.1.g.2. en/of 4.1.g.3. wordt het
paar beschouwd als zijnde afwezig zonder kennisgeving.
5. Een volgende afzegging in hetzelfde speelseizoen beëindigt automatisch deelname aan
de competitie. Voor hernieuwde deelname dient het paar zich aan te melden bij de AWL.
Artikel 4.1.c. is in dat geval van toepassing.
6. Een paar dat heeft afgezegd voor een gehele deelcompetitie kan weer deelnemen aan die
deelcompetitie. De AWL besluit tot deelnemen aan die deelcompetitie na een schriftelijk
verzoek van dat paar. Dit CWR is dan weer direct in zijn geheel van toepassing.
h) Combitafel
1. Indien in twee aansluitende lijnen sprake is van een oneven aantal paren zal bij voorkeur
aan een combitafel worden gespeeld.
2. Indien in twee niet aansluitende lijnen sprake is van een oneven aantal paren besluit de
WL in welke aansluitende lijnen gespeeld wordt aan een combitafel. Indien de WL een paar
indeelt in een hogere lijn is artikel 5.4. van toepassing.
3. Het paar uit de hoogste lijn speelt aan de combitafel altijd N-Z, het paar uit de lagere lijn
altijd O-W.
4. De resultaten behaald aan een combitafel tellen mee in beide betrokken lijnen.
5. Berekening van deze resultaten vindt plaats volgens de geldende methoden van het NBBRekenprogramma.
i)

Onvoldoende paren voor een lijn
Wanneer uit een groep minder dan 7 paren aanwezig zijn, kan de wedstrijdleider deze paren
voor die zitting laten meespelen in de naast hogere groep. Zij krijgen een score zoals
berekend volgens artikel 5.4.

Artikel 4.2. Zomercompetitie
a) Inschrijven
1. Per zitting kan bij voorkeur worden deelgenomen door aanmelding per e-mailbericht. Dit
dient uiterlijk om 17:00 uur te worden verzonden naar zomer@bridge82.nl. Een
bevestiging maakt de aanmelding definitief.
2. Op de speelavond aan de zaal kan men zich aanmelden bij de WL tot uiterlijk 15 minuten
voor aanvang van de zitting.
3. Bij inschrijving dient men aan te geven in welke lijn men wenst te spelen.
b) Indeling lijnen
1. Indeling vindt zoveel mogelijk plaats in groepen van een gelijk aantal paren van gelijke
speelsterkte.
2. Bij de indeling zal rekening worden gehouden met de aangegeven voorkeur bij inschrijving.
3. De WL kan van de voorkeur afwijken indien dit voor de indeling noodzakelijk is.
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4. Tegen de indeling is geen protest mogelijk.
c) Spelen
1. Een zitting bestaat uit 24 spellen.
2. Halverwege de zitting is een pauze van 15 minuten.
d) Uitslag
1. Na afloop van elke zitting zal de WL de voorlopige uitslag bekend maken.
2. De definitieve uitslag van een zitting zal uiterlijk 48 uur na afloop van de zitting bekend
worden gemaakt.
3. De WL zal de uitslag per e-mail, voor zover in de ledenadministratie een correct mailadres
beschikbaar is, bekend maken aan de spelers die aan de zitting hebben deelgenomen.
4. De WL zal de gegevens van de uitslag publiceren op de website van BRIDGE 82.
5. Tegen arbitrale beslissingen en tegen de definitieve uitslag is geen protest mogelijk.
e) Eindrangschikking en zomercompetitiecertificaat
1. Om in de eindrangschikking te worden opgenomen dient men tenminste aan 6 zittingen te
hebben deelgenomen.
2. Het zomercompetitiecertificaat wordt uitgereikt aan de speler die
a) de hoogste eindscore heeft behaald in de eindrangschikking en
b) lid is van BRIDGE 82 en
c) minstens de helft van de zittingen met verschillende partners heeft gespeeld.
3. Bij gelijk eindigen van twee of meer spelers wordt de titel gedeeld.
f) Algemeen
In situaties waarin de regels betreffende de zomercompetitie niet voorzien beslist de TC.

Artikel 4.3. Interne drives
a) Deelname aan een interne drive geschiedt door het sturen van een e-mailbericht naar de WL
van de betreffende drive of door invulling van de inschrijflijst op één van de clubavonden.
b) Indeling van de lijnen geschiedt door de WL zo mogelijk op basis van de speelsterkte van de
ingeschreven paren.

Artikel 4.4. Open drives
Inschrijving voor en deelname aan een open drive geschiedt volgens het reglement van de
betreffende drive.

5. Scores, afwijkende scores en bepalen van de uitslag
Artikel 5.1. Invoer en verwerking scores
a) Invoer van de spelresultaten aan de speeltafel geschiedt met een ‘bridgemate’.
b) Indien ‘bridgemates’ niet (voldoende) voorhanden zijn, zal de WL scorebriefjes ter beschikking
stellen om de spelresultaten op in te vullen.
c) De spelresultaten worden centraal verwerkt met behulp van het NBB-Rekenprogramma.

Artikel 5.2. Score
a) De score van een paar wordt uitgedrukt in procenten van het maximum te behalen aantal
matchpunten.
b) De gemiddelde score van een deelcompetitie wordt berekend aan de hand van de door de
NBB opgestelde regels als zodanig uitgevoerd door het NBB-Rekenprogramma.
c) De aldus verkregen gemiddelde score bepaalt de eindrangschikking van de betreffende
deelcompetitie en is bepalend voor het kampioenschap en de promotie- en degradatieregeling,
zoals vermeld in hoofdstuk 6.

Artikel 5.3. Gemiddelde score
a) De gemiddelde score van een paar wordt berekend aan de hand van de door de NBB
opgestelde regels als zodanig uitgevoerd door het NBB-Rekenprogramma.
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Eventueel vervangende scores in de deelcompetitie als gevolg van afwezigheid tellen niet mee
in de berekening.
b) Een resultaat dat op een gemiddelde score is berekend, zal na elke zitting worden herrekend
op basis van de behaalde scores op dat moment.
c) Bij aanvang van een deelcompetitie bedraagt de gemiddelde score voor alle paren 50%.

Artikel 5.4. Score bij spelen in een hogere lijn
a) Een paar dat door de WL in een zitting wordt ingedeeld in een hogere lijn ontvangt de in die lijn
behaalde score van deze zitting.
b) De aldus behaalde score zal worden verhoogd met 2,5%, met dien verstande dat de aldus
behaalde score niet lager zal zijn dan de gemiddelde score van dat paar in de eigen lijn.
c) Dit paar kan slechts 1 keer per deelcompetitie worden verplaatst.

Artikel 5.5. Score bij afwezigheid zonder kennisgeving
a) Een paar dat afwezig is zonder kennisgeving, zoals beschreven in artikel 7.5., ontvangt een
vervangende score. Deze bedraagt het eigen gemiddelde, berekend op basis van artikel 5.3.,
verminderd met 15%.
b) In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de WL, kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 5.6. Score bij afwezigheid met kennisgeving
a) Een paar dat afwezig is met kennisgeving, zoals beschreven in artikel 7.5., krijgt een
vervangende score toegekend.
b) De vervangende score bedraagt bij de eerste afwezigheid in een deelcompetitie het eigen
gemiddelde, berekend op basis van artikel 5.3.
c) Bij elke volgende afwezigheid in dezelfde deelcompetitie bedraagt de vervangende score het
eigen gemiddelde, berekend op basis van artikel 5.3. onder aftrek van 10%.

Artikel 5.7. Bekendmaking van de definitieve uitslag
a) De definitieve uitslag van een zitting zoals beschreven in de artikelen 4.1., 4.2. en 4.3. zal
uiterlijk 48 uur na afloop van de zitting bekend worden gemaakt.
b) De WL zal de uitslag per e-mail, voor zover in de ledenadministratie een correct mailadres
beschikbaar is, bekend maken aan de spelers die aan de zitting hebben deelgenomen.
c) De WL zal de gegevens van de uitslag versturen naar de NBB en publiceren op de website
van BRIDGE 82.

6. Kampioenschap, promotie en degradatie
Artikel 6.1. Eindrangschikking van een deelcompetitie
a) Promotie en degradatie vinden plaats aan de hand van de eindrangschikking van een
deelcompetitie.
b) Indien twee of meer paren gelijk eindigen, zal de eindrangschikking achtereenvolgens worden
bepaald door:
1. Het paar dat de meeste zittingen daadwerkelijk heeft gespeeld.
2. Het paar dat de meeste zittingen in de eigen samenstelling heeft gespeeld.
3. Het paar dat de meeste spellen heeft gespeeld.
4. Het paar dat de hoogste score in een zitting heeft behaald.
c) Indien na toepassing van artikel 6.1.b. twee of meer paren gelijk eindigen en de plaats in de
eindrangschikking voor deze paren van belang is voor kampioenschap, promotie of
degradatie, zal onder leiding van de AWL worden geloot.
d) De eindrangschikking zal uiterlijk 48 uur voor aanvang van de nieuwe deelcompetitie door
middel van een e-mailbericht aan de deelnemende paren worden meegedeeld.

Artikel 6.2. Kampioenschap deelcompetitie
a) Het paar dat aan het einde van een deelcompetitie de eerste plaats inneemt in de
eindrangschikking van de A-lijn is de kampioen.
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b) Een paar komt uitsluitend voor het kampioenschap in aanmerking indien het minimaal aan vier
van (meestal) vijf zittingen van deze deelcompetitie heeft deelgenomen, waarvan minimaal
drie zonder invaller.

Artikel 6.3. Promotie
a) Aan het einde van elke deelcompetitie promoveren de hoogst geëindigde paren. Het aantal
paren dat voor promotie in aanmerking komt, bedraagt 25% van de in de betreffende lijn
deelnemende paren. Het gedeelte achter de komma wordt hierbij afgekapt.
b) Een paar komt uitsluitend voor promotie in aanmerking indien het minimaal aan vier van
(meestal) vijf zittingen van deze deelcompetitie heeft deelgenomen, waarvan minimaal drie
zonder invaller.
c) In de lijn waarnaar gepromoveerd kan worden, kunnen door aan- of afmelding van één of meer
paren, meer of minder plaatsen beschikbaar zijn. De AWL kan vervolgens besluiten om van
het op basis van artikel 6.3.a. bepaalde aantal af te wijken.
d) Elk paar heeft één keer per seizoen het recht een promotie te weigeren. Dit dient uiterlijk 48
uur vóór aanvang van de deelcompetitie schriftelijk aan de WL te worden gemeld. Het recht op
promotie wordt vervolgens toegekend aan het volgende paar in de eindrangschikking.

Artikel 6.4. Degradatie
a) Aan het einde van elke deelcompetitie degraderen de laagst geëindigde paren. Het aantal
paren dat voor degradatie in aanmerking komt, bedraagt 25% van de in de betreffende lijn
deelnemende paren. Het gedeelte achter de komma wordt hierbij afgekapt.
b) In de lijn waarnaar gedegradeerd kan worden, kunnen door aan- of afmelding van één of meer
paren, meer of minder plaatsen beschikbaar zijn. De AWL kan vervolgens besluiten om van
het op basis van artikel 6.4.a. bepaalde aantal af te wijken.

Artikel 6.5. Winterkampioen
a) Winterkampioen is de speler die aan het eind van de wintercompetitie de hoogste score
volgens de clubmeesterpuntenladder heeft behaald; de score wordt gedeeld door twee indien
gespeeld wordt op 2 competitie-avonden.
b) Indien twee of meer spelers gelijk eindigen wordt de titel gedeeld.

Artikel 6.6. Slemkampioen
a) In de wintercompetitie zal per competitie een individuele ranglijst worden bijgehouden van de
resultaten behaald op geboden slemcontracten.
b) De puntentelling in het NBB Rekenprogramma is als volgt:
1. Klein slem gehaald in een troefkleur: +2
2. Klein slem gehaald in ‘Sans atout’: +3
3. Klein slem niet gehaald: -1
4. Groot slem gehaald in een troefkleur: +5
5. Groot slem gehaald in ’Sans atout’: +6
6. Groot slem niet gehaald: -2
c) Per competitie wordt aan de hoogst eindigende speler de titel van slemkampioen toegekend.
d) Bij gelijk eindigen van twee of meer spelers wordt de titel gedeeld.

7. Spelregels, arbitrage en onregelmatigheden
Artikel 7.1. NBB-Regels
a) Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de ”SPELREGELS VOOR WEDSTRIJDBRIDGE”
van de Nederlandse Bridge Bond.
b) Aanvullingen hierop staan vermeld in hoofdstuk 9.

Artikel 7.2. Arbiter
a) De WL wijst voorafgaand aan elke zitting één of meer arbiters aan.
b) Alleen bezitters van minimaal het diploma ‘Clubleider A’ van de NBB kunnen als arbiter
worden aangewezen.
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Artikel 7.3. Onregelmatigheden inzake spelregels en clubregels
a) Bij elke (vermeende) onregelmatigheid dient onmiddellijk een arbiter aan de speeltafel te
worden geroepen.
b) De arbiter is bevoegd om, indien nodig, de onregelmatigheid te herstellen.
c) De spelers dienen de instructies van de arbiter op te volgen.
d) Indien een paar het niet eens is met de door de arbiter opgelegde rechtzetting, kan protest
worden aangetekend conform artikel 8.2.

Artikel 7.4. Afwezigheid speler en melden invaller
a) Indien een vast ingedeelde speler aan een zitting niet kan deelnemen en gespeeld wordt met
een invaller dient dit uiterlijk drie uur voor aanvang van die zitting bij voorkeur via een emailbericht aan de WL te worden gemeld.
b) Indien de melding met een e-mail- of voicemailbericht is gedaan, is de melding geldig als deze
door de WL is bevestigd.
c) Indien een paar niet in de vaste samenstelling aanwezig is en niet is voldaan aan artikel 7.4.a.
en/of artikel 7.4.b., wordt het paar beschouwd als zijnde afwezig zonder kennisgeving.
d) Indien een paar zonder kennisgeving niet in de vaste samenstelling aanwezig is en daarbij,
naar het oordeel van de WL, sprake is van overmacht kan het paar alsnog worden beschouwd
als zijnde afwezig met kennisgeving.

Artikel 7.5. Afwezigheid paar
a) Indien van een paar minder dan twee spelers aanwezig zijn bij aanvang van een zitting, wordt
het gehele paar beschouwd als zijnde afwezig.
b) Een paar is met kennisgeving afwezig indien één van de spelers van het paar de WL, uiterlijk
drie uur voor aanvang van de zitting, op de hoogte heeft gesteld. Afmelding dient bij voorkeur
per e-mail te gebeuren.
c) Indien de afmelding met een e-mail- of voicemailbericht is gedaan, is de afmelding geldig als
deze door de WL is bevestigd.
d) Indien een paar afwezig is en niet is voldaan aan artikel 7.5.b. en/of artikel 7.5.c., wordt het
paar beschouwd als zijnde afwezig zonder kennisgeving.
e) Indien een paar zonder kennisgeving afwezig is en daarbij, naar het oordeel van de WL,
sprake is van overmacht kan het paar alsnog worden beschouwd als zijnde afwezig met
kennisgeving.

Artikel 7.6. Spelen als paar bestaande uit drie spelers
a) Een paar dat uit 3 spelers bestaat dient uiterlijk drie uur voor aanvang van een zitting bij
voorkeur via een e-mailbericht de WL te melden welke twee spelers die zitting zullen gaan
spelen.
b) Indien de melding met een e-mail- of voicemailbericht is gedaan, is de melding geldig als deze
door de WL is bevestigd.
c) Indien niet is voldaan aan artikel 7.6.a. en/of 7.6.b. wordt het paar beschouwd als zijnde
afwezig zonder kennisgeving.
d) Indien sprake is van het gestelde in artikel 7.6.c. en daarbij naar het oordeel van de WL
sprake is van overmacht kan het paar alsnog worden beschouwd als zijnde aanwezig.

8. Protesten en beroep
Artikel 8.1. Protest tegen de indeling in een deelcompetitie
a) Een protest tegen de indeling in een deelcompetitie dient uiterlijk 24 uur voor de eerste zitting
van een deelcompetitie schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend bij de TC.
b) De TC neemt, na overleg met de WL van de eerste zitting van de betreffende deelcompetitie,
binnen 24 uur een beslissing en zal deze schriftelijk kenbaar maken aan de betrokken spelers.
c) Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
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Artikel 8.2. Protest tegen een arbitrale beslissing
a) Indien een paar het niet eens is met een door één van de arbiters aan de speeltafel genomen
beslissing, kan het paar tot een half uur na afloop van de zitting een protest indienen bij de
WL.
b) De WL zal overleg plegen met de arbiter die de beslissing genomen heeft.
c) Indien de WL het nodig acht, zal tevens de mening van één of meer van de overige, voor de
zitting aangestelde, arbiters worden geraadpleegd.
d) De WL zal de uitkomst van het overleg meedelen aan het betreffende paar.
e) Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 8.3. Protest tegen de definitieve uitslag van een zitting
a) Tegen de definitieve uitslag van een zitting, gepubliceerd door de WL kan binnen 48 uur
schriftelijk en met redenen omkleed protest worden aangetekend bij de TC.
b) De TC zal het protest behandelen en binnen 48 uur een beslissing nemen en deze schriftelijk
kenbaar maken aan de betrokken spelers en de WL.
c) Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 8.4. Protest tegen overige beslissingen van de WL
a) Tegen een niet eerder genoemde beslissing genomen door de WL kan protest worden
aangetekend bij de TC.
b) Een dergelijk protest dient te allen tijde schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden.
c) Na ontvangst van het protest zal de TC aangeven op welke termijn een beslissing verwacht
kan worden. Deze beslissing wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de indiener van het
protest.
d) Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 8.5. Protest tegen overige beslissingen van de TC
a) Tegen een niet eerder genoemde beslissing genomen door de TC kan protest worden
aangetekend bij het bestuur van BRIDGE 82.
b) Een dergelijk protest dient te allen tijde schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden.
c) Na ontvangst van het protest zal het bestuur aangeven op welke termijn een beslissing
verwacht kan worden. Deze beslissing wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de indiener van
het protest.
d) Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

9. Aanvullende clubregels
Artikel 9.1. Tijdige aanwezigheid
a) Tijdens de interne clubcompetities vangen de wedstrijden aan op dinsdag om 20.00 uur en op
donderdag om 19.45 uur. De zomercompetitie en de gelegenheidsdrives vangen aan om
19.45 uur.
b) De deelnemende paren moeten tenminste een kwartier vóór de aanvangstijd in de speelzaal
aanwezig zijn om hun gidsbriefjes in ontvangst te nemen. De WL moet erop toezien dat op tijd
met de voorbereiding wordt begonnen.

Artikel 9.2. Speeltempo
a) Afhankelijk van het speelschema dienen de spellen binnen de gegeven speeltijd gespeeld te
zijn.
b) Vijf minuten voor het einde van de ronde wordt een signaal gegeven. Hierna mag niet meer
met een nieuw spel worden begonnen, met uitzondering van het gestelde in artikel 9.2.c.
c) Indien een spel niet binnen de in artikel 9.2.a. genoemde speeltijd kan worden gespeeld, kan
de WL in naar zijn oordeel bijzondere gevallen besluiten dat het spel wordt nagespeeld.

Artikel 9.3. Invoeren spelverdeling
Na de eerste speelronde van een zitting wordt de speelklok vijf minuten stilgezet. Tijdens deze
pauze dienen de spelverdelingen in de ’bridgemates’ te worden ingevoerd. Indien bij een volgende
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ronde blijkt dat spellen nog ingevoerd moeten worden, dient dit bij voldoende tijd alsnog te
gebeuren.
Door de invoering van de spelverdelingen worden de arbiters en de WL ondersteund in de
uitvoering van hun taak.

Artikel 9.4. Bruine Sticker Conventies (BSC), Hoogst Ongebruikelijke Methoden
(HOM)
BSC en HOM zijn in wedstrijden van BRIDGE 82 niet toegestaan. Het betreft conventies zoals
gedefinieerd in de ‘Regeling BSC en HOM’ van de NBB.

Artikel 9.5. Roken
a) Roken is alleen toegestaan in een daarvoor door de beheerder aangewezen ruimte.
b) Voor alle ruimtes gelden de regels en beperkingen zoals door de beheerder van de
speelgelegenheid opgelegd.

10.

Slotbepalingen

Artikel 10.1. Tijdelijke buiten werking stelling
De AWL kan, in bijzondere omstandigheden na overleg met de leden van de TC, het bestuur
voorstellen bepalingen uit het CWR tijdelijk buiten werking te stellen.

Artikel 10.2. Onvoorziene omstandigheden
a) In gevallen waarin het CWR niet voorziet beslist het bestuur.
b) Uitzondering op artikel 10.2.a. vormt een situatie tijdens een zitting, die omwille van de
voortgang geen uitstel verdraagt. In dat geval neemt de WL een beslissing, indien mogelijk in
overleg met de AWL of eventueel aanwezige bestuursleden.

Artikel 11. Wijzigingen
Dit reglement kan worden gewijzigd tijdens een ALV. Het tijdstip van ingang van de wijziging wordt
tijdens die ALV bepaald.

Artikel 12. Inwerkingtreding
Dit CWR is door de ALV op 4 september 2014 goedgekeurd en treedt direct in werking.

De artikelen 4.1.a) 4. en 5. en artikel 4.1.g) 6. zijn tijdens de ALV van 26 januari 2016
goedgekeurd en treden direct in werking.
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