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A. Strekking
1. Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de door de Rijense Bridge Club 

georganiseerde parencompetitie.
2. Per seizoen wordt ongeveer dertig van elkaar onafhankelijke zittingen gespeeld 

volgens het NBB-Clubranking systeem.

B. Deelname
1. Deelname staat open voor leden van de Rijense Bridge Club. Invallers hoeven geen lid

te zijn.
2. Een wijziging van samenstelling van een paar moet voor 12:00 uur op de betreffende 

speeldag aan de wedstrijdleider (WL) worden kenbaar gemaakt.
3. Nieuwe spelers dienen zich eerst aan te melden bij een van de bestuursleden.

C. Ranking
1. 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.

2. Bij het begin van een nieuw seizoen kent de WL voor elke speler een Rv toe gelijk aan 
het gemiddelde van de 6 meest recent behaalde rankingscores van het afgelopen 
seizoen

3. 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.

4. De rankings worden gepubliceerd via de NBB website van de club.

D. Paren, Drietallen, Lijnindeling
1. Deelname aan de clubwedstrijden is in principe voor paren, bestaande uit twee aan 

elkaar gekoppelde spelers. Drie spelers kunnen een drietal vormen dat net als een 
paar aan de clubwedstrijden deelneemt, maar dan in wisselende combinatie van twee 
van de drie spelers die bij het drietal horen; het tweetal dat daadwerkelijk gaat spelen
dient voor 12:00 uur op de betreffende speeldag te worden aangemeld.

2. Wedstrijden op parenbasis worden gespeeld als van elkaar onafhankelijke zittingen. 
Afhankelijk van het aantal aangemelde paren wordt gespeeld in één of meer lijnen.

3. Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de parenranking. De 
ranking van een paar wordt berekend als de som van de twee actuele individuele 
spelersrankings. Dit geldt voor zowel vaste paren als voor incidentele koppels. Bij 
drietallen worden de twee voor een zitting aangemelde spelers als paar in de strekking
van deze alinea beschouwd.

4. 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 lengte te hebben. Een lijn bevat minimaal acht en hoogstens achttien paren.

5. Als de eigen partner verhinderd is mag men met een invaller spelen. Zie artikel H1.

E. Speelavond
1. De speelavond is de donderdagavond.
2. Tenzij anders vermeld begint de speelavond om 19.45 uur.
3. Iedere speler dient uiterlijk een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.
4. Als een paar niet aanwezig is bij het begin van de wedstrijd, maar nog wel vóór het 

einde van de eerste ronde, worden alleen de spellen nog gespeeld die opgenomen 
kunnen worden vóór het vijf-minuten-signaal.
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5. De dan niet gespeelde spellen mogen niet worden nagespeeld en worden als Niet 
Gespeeld (contract is nul) ingevoerd. 

6. Als een paar niet aanwezig is voor het einde van de eerste ronde mag het paar niet 
meer aan de wedstrijd deelnemen. Dit paar zal worden beschouwd als een paar dat 
zich niet voor aanvang heeft aangemeld.

7. De stop- en alerteerregels zijn verplicht conform de regels van de NBB
8. Bij iedere (vermeende) onregelmatigheid is men verplicht arbitrage te vragen.

F. Speeltempo
1. Per ronde worden vier spellen gespeeld in een tijdsbestek van 28 minuten.
2. Met behulp van een klok wordt de resterende tijd aangegeven en door middel van een

signaal wordt kenbaar gemaakt dat er nog vijf minuten te gaan zijn in de betreffende 
ronde.

3. Na het vijf-minuten-signaal mag geen spel meer worden opgenomen in de betreffende
ronde.

4. Alle niet gespeelde spellen worden als Niet Gespeeld (contract is nul) ingevoerd en 
zullen de eindscore nauwelijks beïnvloeden.

G. Afwezigheid
1. Een paar dat verhinderd is aan een speelavond deel te nemen moet zich zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk om 12.00 uur op de betreffende speeldag.
Afmelden kan via het Afmeld-formulier in de speelzaal, via de club-website of 
telefonisch.

2. Als één lid van een paar zich afmeldt, is het paar afgemeld. Wil het andere lid van het 
paar toch spelen, dan dient deze zelf voor een invaller te zorgen en dit paar tijdig bij 
de wedstrijdleider aan te melden.

3. Bij de afwezigheid van een paar zonder afmelding wordt een score van 35% aan elke 
speler toegekend.

H. Invallersregeling
1. Als van een paar één speler verhinderd is en de andere speler wil toch aan een 

speelavond deelnemen dan moet deze zelf voor een invaller zorgen. De invaller komt 
bij voorkeur uit de eigen club. Een invaller van buiten de club is ook toegestaan; deze 
krijgt door de wedstrijdleider een vervangende ranking (Rv) toegekend.

2. Het paar stelt de wedstrijdleider daarvan tijdig in kennis. Zie artikel G1.
3. De som van de Rankings van beide spelers zal uiteindelijk bepalen in welke lijn ze 

worden ingedeeld. 

I. Arbitrage
1. Per avond worden arbiters aangewezen door de wedstrijdleider.
2. Als een van de gearbitreerde spelers het niet eens is met een arbitrage moet de speler

dit kenbaar maken aan de arbiter. De arbiter stelt de wedstrijdleider daarvan in 
kennis. Indien van toepassing wordt het spel afgespeeld op basis van het door de 
arbiter genomen besluit.

3. Na afloop van de speelavond wordt er dan door de overige aanwezige arbiters onder 
leiding van de wedstrijdleider, of onder leiding van een andere arbiter als de 
wedstrijdleider zelf arbitreerde, na partijen gehoord te hebben, over het geschil 
beslist.

4. Als gearbitreerde het ook niet eens is met de beslissing van de gezamenlijke arbiters, 
kan er op eigen kosten bij de arbitragecommissie van de NBB protest aangetekend 
worden.
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J. Uitslagberekening
1. Direct na afloop van de speelavond wordt een voorlopige uitslag bekend gemaakt. Na 

controle op juistheid stelt de wedstrijdleider de uitslag definitief vast. Deze definitieve 
uitslag wordt uiterlijk een week later bekend gemaakt.

2. De scores worden berekend op basis van Matchpunten (MP) en weergegeven in 
percentages. Een stilzittafel telt niet mee in de scoreberekening.

3. De uitslag wordt vervolgens omgerekend naar ranking punten op basis van vaste 
formules of tabellen. 

4. Beide paren aan een tafel zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede notatie 
van de uitslag van een spel en het correct achterlaten van de speeltafel. 
Bij het in gebreke blijven kan de WL tot een sanctie overgaan.

K. Clubkampioenschappen
1. Clubkampioen wordt het paar dat na het seizoen het hoogste gemiddelde over de met 

elkaar behaalde ranking punten heeft gescoord. 
a. Om clubkampioen te kunnen worden moeten de spelers van een paar het gehele 

seizoen in dezelfde samenstelling én minimaal 80% met elkaar gespeeld hebben. 
b. Bij langdurige ziekte gaat het clubkampioenschap over op de vaste invaller, indien 

deze in totaal meer dan 50% heeft gespeeld. 
2. Slemkampioen wordt het lid dat in 80% van het seizoen meegespeeld heeft en de 

meeste slempunten behaald heeft. 
3. Slempunten worden als volgt berekend en toegekend:

a. klein slem in een troefcontract geboden en gemaakt: + 2 punten;
b. klein slem in een SA-contract geboden en gemaakt: + 3 punten;
c. klein slem geboden en niet gemaakt: - 1 punt;
d. groot slem in troefcontract geboden en gemaakt: + 4 punten;
e. groot slem in een SA-contract geboden en gemaakt: + 5 punten;
f. groot slem geboden en niet gemaakt: - 2 punten.

L. Slotbepalingen
1. Tijdens alle wedstrijden worden meesterpunten toegekend volgens de regels van de 

NBB.
2. Het overleggen van een goed ingevulde systeemkaart in de hoogste lijnen gedurende 

de wedstrijden wordt sterk aanbevolen en zal het speelplezier enorm verhogen.
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 7 april 2022.
Dit reglement is van toepassing met ingang van 8 april 2022.
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