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Spelregelboekje, reglementen, regelingen, voorschriften en modellen van de NBB zijn in te zien op
http://www.bridge.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=66

Als aanvulling op en verduidelijking van het competitiereglement (CR) en het wedstrijdreglement
(WR) van de NBB gelden de volgende bepalingen:

Algemeen
1. In alle klassen worden 24 spellen per wedstrijd gespeeld.
2. Onmiddellijk na aanvang van een zitting moet ieder paar aan elk van de tegenstanders een
duidelijke en volledig ingevulde Nederlandstalige systeemkaart volgens WBF- of NBB-model
overhandigen. In de 1e volstaat een systeemkaart volgens NBB-model (de kleine systeemkaart).
Een paar is verplicht voor aanvang van de eerste biedperiode in een zitting de tegenstanders te
attenderen op elke bijzondere afspraak waarvan het aan kan nemen dat de tegenpartij hierop
niet bedacht is en/of hiervoor een verdediging zou willen afspreken.
Bij niet voldoen aan een of beide van deze verplichtingen, wordt het betreffende viertal
automatisch bestraft met 0,5 WP per overtreden verplichting per wedstrijd.
3. Stopregel is verplicht (zie art. 10 WR). Alerteren is verplicht conform de vigerende NBBalerteerregeling.
4. Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (conform de vigerende regeling
van de NBB) zijn niet toegestaan.
5. Het tijdens de wedstrijd bij zich hebben van ingeschakelde mobiele telefoons is een overtreding
(art. 13 WR). Bij overtreding hiervan wordt het betreffende viertal bestraft met een aftrek van 2
WP. Bij herhaalde overtreding kan een speler uit de speelzaal verwijderd worden.
6. Het is spelers en toeschouwers niet toegestaan voorafgaand aan, tijdens de wedstrijd en
binnen een uur na het bekend worden van de voorlopige uitslag, te roken in de speellocatie
wanneer de horecaondernemer roken in zijn lokaliteit toestaat. Bovendien is het in de speelzaal
verboden te roken zolang de wedstrijdleider nog bezig is met zijn werkzaamheden. Dit kan dus
langer zijn dan het bovenstaande uur.

Plaats, tijd en wedstrijdvorm
7. De wedstrijden worden gespeeld in de speelweken zoals vastgelegd in de wedstrijdkalender
van het district. Standaard worden de wedstrijden op de woensdagavond gespeeld in de
daartoe aangewezen centrale speelgelegenheden
In deze centrale speelgelegenheden wordt de WL door de DKL aangesteld en geïnstrueerd.
De vergoeding voor deze WL wordt door het district betaald.
8. Alle wedstrijden worden per groep van een klasse steeds tezamen in één van deze centrale
speelgelegenheden gespeeld met computergegenereerde en gedupliceerde spellen. De scores
worden tevens via Bridgemates ingevoerd. De met behulp van het rekenprogramma (NBBR)
verkregen uitslag is leidend. Er wordt een line-up formulier verstrekt waarop moet worden
ingevuld welke spelers aanwezig zijn en op welke positie (N, O, Z of W) elke speler aan de
speeltafel zit. Er wordt geen uitslagformulier verstrekt, tenzij artikel 9 van toepassing is. De
captains controleren de uitslag van het NBB-rekenprogramma met hun viertallenbriefje en
melden eventuele verschillen onmiddellijk aan de wedstrijdleider.
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9. Als er door omstandigheden geen computergegenereerde en gedupliceerde spellen
beschikbaar zijn, dienen de spellen te worden geschud en gewassen. Naast het line-up
formulier dient dan tevens een uitslagformulier te worden ingevuld (zonder spelersnamen).
De DKL maakt een rooster van wanneer in welke speelgelegenheid wordt gespeeld (de
competitiekalender). Bij uitzondering kan de DKL – na instemming van beide betrokken
captains - toestaan dat een wedstrijd op een andere datum en/of in een andere
speelgelegenheid wordt gespeeld. Een dergelijke wedstrijd moet gespeeld worden op een
andere dag voorafgaand aan de volgende wedstrijd van de betreffende poule. Wanneer de
laatste wedstrijd uit de competitie verplaatst wordt, moet deze gespeeld zijn voor de
oorspronkelijk geplande datum.
10. Indien niet wordt gespeeld in een van de centrale speelgelegenheden met een door de DKL
aangewezen wedstrijdleider, dient op de vervangende speellocatie een gediplomeerde
wedstrijdleider aanwezig te zijn.

Niet of te laat komen
11. Elk viertal is verplicht alle voor deze competitie vastgestelde wedstrijden te spelen en te zorgen
voor invallers conform art. 28 CR. Een speler mag niet als invaller deelnemen indien dit een
kennelijke versterking van het viertal betekent. Onder voorwaarden geldt dit niet bij invallen in
het eerste team van de vereniging. Een en ander ter beoordeling van de DKL.
Om een dergelijke toetsing mogelijk te maken, dienen invallers uiterlijk om 18.00 uur op de
dinsdag, voorafgaande aan de te spelen wedstrijd, per email aangemeld te worden bij de DKL.
Wanneer hieraan niet voldaan is vindt toetsing achteraf plaats, met als mogelijk gevolg dat
achteraf blijkt dat een niet-gerechtigde speler gespeeld heeft. Afhandeling vindt plaats conform
28CR, leden 11-13.
12. De wedstrijden in de centrale speelgelegenheden vangen aan om 20.00 uur.
Andere wedstrijden (zie artikel 10) vangen aan op het in onderling overleg tussen de captains
van de teams afgesproken tijdstip.
13. Een viertal is te laat als één of meer spelers van dat viertal bij het vastgestelde begin van een
zitting niet aan tafel aanwezig is. Het spelen van een invaller voor wie toestemming is vereist en
welke toestemming niet tevoren is verleend heft het te laat komen niet op.
Te laat komen wordt bestraft overeenkomstig de tabel in art. 23 lid 2a WR. Bij minder dan 5
minuten te laat geldt de eerste keer 0 WP (een waarschuwing).
14. Onverminderd het bepaalde in art. 23 WR wordt indien een wedstrijd binnen 30 minuten na het
vastgestelde aanvangstijdstip niet is begonnen de wedstrijd door de DKL opnieuw vastgesteld
na overleg met een niet in overtreding zijnde partij.
Een viertal dat in gebreke blijft wordt - tenzij sprake is van overmacht - bestraft met het in
mindering brengen van 8 WP. Als er sprake is van verzwarende omstandigheden - dit ter
beoordeling van het districtsbestuur - bedraagt de straf maximaal 20 WP. Bovendien verbeurt
de vereniging waartoe dit viertal behoort een boete van € 50.

Uitslag en protest
15. De na afloop van een wedstrijd vastgestelde uitslag is voorlopig. De definitieve uitslag wordt
uiterlijk op de zondag voorafgaand aan de eerstvolgende speelweek gepubliceerd op de
website van het district. De protesttijd tegen deze uitslag eindigt een half uur na aanvang van
de eerstvolgende wedstrijd van het betreffende viertal. Na afloop van de laatste wedstrijd echter
gaat de protesttijd van 30 minuten onmiddellijk in en is daarna de uitslag, behoudens
ingediende protesten, definitief.
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16. Bij handgeschudde spellen moet direct na afloop van de wedstrijd het uitslagformulier volledig
worden ingevuld en ondertekend door de captains van beide viertallen. Na een wedstrijd in een
centrale speelgelegenheid wordt het formulier aan de dienstdoende WL overhandigd. Zodra alle
uitslagen bij de DKL bekend zijn, worden uitslagen en standen gepubliceerd op de NBB-portal.
17. Na een conform artikel 10 verplaatste wedstrijd is het de taak van de captain van het
ontvangende viertal dat de uitslag de dag na de wedstrijddag aan de DKL bekend is gemaakt
(telefonisch of per e-mail) en dat de DKL het uitslagformulier uiterlijk de maandag na de
wedstrijddag heeft ontvangen. Dit formulier dient ondertekend te zijn door de wedstrijdleider.
Een viertal waarvan de captain het uitslagformulier onvolledig of onjuist heeft ingevuld en/of niet
tijdig bij de DKL heeft ingediend, wordt bij de eerste keer gewaarschuwd. Bij de volgende keren
worden steeds 1 WP in mindering gebracht.
18. Wanneer een van de partijen het niet eens is met de beslissing van de WL, kan daar protest
tegen worden aangetekend bij het districtsbestuur. Het protest wordt in behandeling genomen
zodra het protestgeld (15 euro) is voldaan en het protest ontvankelijk is. Het districtsbestuur zal
het protest bij de districtsprotestcommissie neerleggen. Deze commissie doet een bindende
uitspraak, die via de DKL naar de betrokken partijen wordt gestuurd.
Het door de NBB uitgegeven protestreglement en toepasselijke aanvullende voorschriften en
reglementen zijn van toepassing.
19. Bij de laatste wedstrijd van het seizoen wordt indien mogelijk uit de aanwezige spelers, mogelijk
aangevuld met terzake deskundige toeschouwers, een protestcomité geformeerd dat
ingediende protesten in behandeling kan nemen en een bindende uitspraak kan doen. Wanneer
dit niet lukt wordt er gezorgd voor de aanwezigheid van een 2e gediplomeerde wedstrijdleider,
die als hoofdwedstrijdleider beslist over het protest conform artikel 93 van het spelregelboekje.
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Promotie en degradatie algemeen
In geval van gelijk eindigen beslist het onderlinge resultaat in IMP. Is dit gelijk, dan beslist de
hoogte van het IMP-saldo van de gehele competitie. Indien ook dat geen beslissing oplevert
wordt er een beslissingswedstrijd over 24 spellen gespeeld. Dit geldt eveneens bij gelijk
eindigen voor een indeling in promotie- en degradatiepoule.

Promotie en degradatie voor de Hoofdklasse
Het Districtsbestuur heeft t.a.v. promotie en degradatie in de hoofdklasse in zijn vergadering
van 26 november 2008 het volgende besloten:
Uitgangspunt is dat de hoofdklasse uit 8 teams bestaat. Verder mogen niet meer dan 3 teams
uit de hoofdklasse naar de 1e klasse degraderen. En er promoveren altijd 2 teams uit de
1e klasse naar de hoofdklasse. Dit heeft als gevolg dat bij meer dan normale degradatie uit de
2de divisie het aantal teams in de hoofdklasse (tijdelijk) meer dan 8 kan bedragen. Door gebruik
te maken van de (maximale) degradatie uit de hoofdklasse wordt steeds geprobeerd het aantal
teams in de hoofdklasse naar 8 te brengen.
Bij een minder dan normale degradatie uit de 2de divisie of een extra promotieplaats vindt er een
zodanige reductie van het aantal degradanten uit de hoofdklasse plaats, dat het uitgangspunt
van 8 teams gestand gedaan wordt. Er is altijd minimaal 1 degradant.
Na de round-robin wordt een promotiepoule geformeerd uit de 4 hoogst geëindigde teams.
Deze spelen een halve competitie van 3 wedstrijden voor het kampioenschap en de promotie
naar de 2de divisie. De in de round-robin behaalde scores worden meegenomen naar de
nacompetitie (carry-over).
Na de round-robin wordt een degradatiepoule geformeerd uit de nummers 5 t/m 8. Deze spelen
een halve competitie van 3 wedstrijden voor behoud in de hoofdklasse. De in de round-robin
behaalde scores worden meegenomen naar de nacompetitie (carry-over).
De laagst geëindigde teams uit de degradatiepoule degraderen naar de 1e klasse. Het aantal
hangt af van de degradatie uit de 2de divisie, zoals hierboven beschreven.
Als de hoofdklasse uit meer dan 8 teams bestaat, degraderen de nummers 9 en lager uit de
round-robin rechtstreeks naar de 1e klasse en spelen geen nacompetitie.
Voor een uitleg van het aantal degradatieplaatsen in de Hoofdklasse komend seizoen zie ook
“Verduidelijking van de promotie-degradatieregeling in het seizoen 2018-2019” op de laatste
pagina van dit aanvullend reglement.
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Promotie en degradatie voor de 1e klasse
Indien de eerste klasse uit 8 teams bestaat, wordt er begonnen met een round-robin waarin
ieder team elk ander team een keer ontmoet. Hierna wordt er een promotiepoule geformeerd uit
de nummers 1 t/m 4 en een degradatiepoule uit de nummers 5 t/m 8. De in de round-robin
behaalde eindscore wordt meegenomen naar de nacompetitie (carry-over). Na afloop van de
nacompetitie promoveren de twee hoogst geëindigde teams uit de promotiepoule naar de
hoofdklasse en degraderen de twee laagst geëindigde teams uit de degradatiepoule naar de
tweede klasse.
Wanneer de 1e klasse uit 9 of 10 teams bestaat wordt er een volledige round-robin gespeeld.
Dit impliceert dat elk team elk ander team één keer tegen komt in de competitie. Na afloop van
de 9 speelavonden promoveren de twee hoogst geëindigde teams naar de Hoofdklasse.
De twee als laatste geëindigde teams degraderen naar de 2e klasse.
Als de eerste klasse uit 10 tot 14 teams bestaat, volgt er een onderverdeling in twee bij
benadering even sterke groepen. Deze spelen een round-robin waarin ieder team elk ander
team een keer ontmoet. Hierna wordt er een promotiepoule geformeerd uit de hoogste
geëindigde teams en een degradatiepoule uit de als laatste geëindigde teams. Deze teams
spelen dan een halve competitie waarbij zij elkaar eenmaal ontmoeten. Bij een oneven aantal
teams zal de promotiepoule een team meer tellen dan de degradatiepoule. Omdat het niet te
voorkomen is dat er qua sterkte verschillen bestaan tussen de poules, wordt de in de roundrobin behaalde eindscore niet meegenomen naar de nacompetitie (geen carry-over). Na afloop
van de nacompetitie promoveren de twee hoogst geëindigde teams uit de promotiepoule naar
de hoofdklasse en degraderen de twee laagst geëindigde teams uit de degradatiepoule naar de
tweede klasse.
De laatste plaats is een definitieve degradatie. De voorlaatste plaats kan eventueel nog leiden
tot indeling in de 1e klasse het jaar nadien, indien door afzegging van rechthebbenden of
anderszins plaatsen beschikbaar zijn in de 1e klasse.
Als de eerste klasse uit 15 of meer teams bestaat, volgt er een onderverdeling in twee bij
benadering even sterke groepen. Deze groepen spelen een round-robin waarin ieder team elk
ander team één keer ontmoet.
Na 7 zittingen gaan de nummers 1 tot en met 3 van elke poule in een promotiepoule strijden om
het kampioenschap en promotie naar de hoofdklasse.
De scores behaald tegen de nummers 4 tot en met 8 vervallen; de scores behaald tegen de 2
andere hooggeplaatste teams worden volledig meegenomen naar de promotiepoule.
Deze 3 teams spelen in de zittingen 8 tot en met 10 een wedstrijd tegen de nummers 1 tot en
met 3 uit de andere poule. Na 10 zittingen heeft elk team dus 5 scores staan die bepalend zijn
voor de eindstand van de promotiepoule.
De nummers 4 tot en met 8 uit poule A en B komen uit in de degradatiepoule. De scores
behaald tegen de nummers 1 tot en met 3 in de eigen poule vervallen. De overige scores
worden wel volledig meegenomen naar de degradatiepoule. De indeling in de zittingen 8 tot en
met 10 gebeurt volgens het Zwitserse systeem.

DKL Midden-Brabant

06 – 50 55 55 48

norbertgremmen@gmail.com

Districtscompetities
Aanvullend Competitiereglement
Viertallencompetitie seizoen 2018–2019

District Midden Brabant

Versie 4 november 2018

Na afloop van de nacompetitie promoveren de twee hoogst geëindigde teams uit de
promotiepoule naar de hoofdklasse en degraderen de twee laagst geëindigde teams uit de
degradatiepoule naar de tweede klasse. Alleen indien er geen degradanten uit de Tweede
Divisie zijn én 2 teams vanuit de Hoofdklasse promoveren zal het aantal promotie- en
degradatieplaatsen in de Eerste Klasse afwijken. Zie hiervoor de uitleg bij “Verduidelijking van
de promotie-degradatieregeling in het seizoen 2018-2019” op de laatste pagina van dit
aanvullend reglement.

Promotie voor de 2e klasse
Indien de tweede klasse uit 8 teams bestaat, wordt er begonnen met een round-robin waarin
ieder team elk ander team een keer ontmoet. Hierna wordt er een promotiepoule geformeerd uit
de nummers 1 t/m 4 De in de round-robin behaalde eindscore wordt meegenomen naar de
nacompetitie (carry-over). Na afloop van de nacompetitie promoveren de twee hoogst
geëindigde teams uit de promotiepoule naar de eerste klasse.
Wanneer de tweede klasse uit 9, 10 of 11 teams bestaat wordt er een volledige round-robin
gespeeld. Dit impliceert dat elk team elk ander team één keer tegen komt in de competitie. Na
afloop van de 9 dan wel 10 speelavonden promoveren de twee hoogst geëindigde teams naar
de eerste klasse.
Als de tweede klasse uit ten minste 12 teams bestaat, volgt er een onderverdeling in twee even
sterke groepen. Deze spelen een round-robin waarin ieder team elk ander team een keer
ontmoet. Hierna wordt er een promotiepoule geformeerd uit de hoogste geëindigde teams. Bij
een oneven aantal teams zal de promotiepoule bestaan uit de helft van de deelnemende teams,
plus 1. Deze teams spelen dan een halve competitie waarbij zij elkaar eenmaal ontmoeten.
Omdat het niet te voorkomen is dat er qua sterkte verschillen bestaan tussen de poules, wordt
de in de round-robin behaalde eindscore niet meegenomen naar de nacompetitie (geen carryover). Na afloop van de nacompetitie promoveren de twee hoogst geëindigde teams uit de
promotiepoule naar de eerste klasse.
Omdat er geen degradatie mogelijk is vanuit de tweede klasse, wordt er in overleg met de
teams die zich niet geplaatst hebben voor de promotiepoule, bepaald hoe de resterende
speelavonden voor hen ingevuld gaan worden.
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Verduidelijking van de promotie-degradatieregeling in het seizoen 2018-2019
Het aantal degradanten uit de Hoofdklasse in het seizoen 2018-2019 ligt niet bij voorbaat vast
op 2 teams. Twee factoren kunnen namelijk van invloed zijn op het aantal degradatieplaatsen.
 Het aantal degradanten uit de Tweede Divisie: Dit jaar spelen 5 teams uit ons district
mee in deze competitie, namelijk 1 team in regio Midden (groep 3), 1 team in regio
Zuidwest (groep 6) en 3 teams in regio Zuidoost (groep 7). Op 16 februari 2019 vindt de
laatste wedstrijd plaats. Indien uit deze competitie in totaal 1 team degradeert heeft dit
geen gevolgen voor het aantal degradanten vanuit de Hoofdklasse. Degradeert geen
enkel Tweede Divisieteam dan degradeert slechts 1 team uit de Hoofdklasse.
Degraderen er 2 teams uit de Tweede Divisie dan degraderen 3 teams uit de
Hoofdklasse, maar de degradatieplaats van de nummer 6 in de eindstand kent een
ontsnappingsroute via de volgende factor:
 De uitslag van een promotiewedstrijd voor nummers twee uit 6 districten: De nummers
twee uit de Hoofdklassen van een aantal districten waaronder Midden Brabant spelen op
26 mei 2019 een onderlinge wedstrijd om 2 promotieplaatsen naar de Tweede Divisie.
Indien de nummer 2 uit de Hoofdklasse van ons district 1 van deze promotieplaatsen in
de wacht sleept zal dit tot gevolg hebben dat uit de Hoofdklasse van ons district 1 team
minder degradeert. Echter, er degradeert altijd minimaal 1 team. Dus indien er geen
degradanten in de Tweede Divisie zijn en de nummers 1 en 2 van onze Hoofdklasse
promoveren naar de Tweede Divisie zal alleen de nummer laatst degraderen vanuit de
Hoofdklasse. De vrijgekomen plaats in de Hoofdklasse gaat dan naar de nummer drie
van de Eerste Klasse. Een versterkte promotie in de Eerste Klasse heeft tot gevolg dat
in de Eerste Klasse alleen de nummer laatst degradeert en niet de nummer 15.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Promotie- en degradatieplaatsen seizoen 2018-2019
Degradanten
vanuit Tweede
Divisie
0
1
2
0
1
2

DKL Midden-Brabant

Gepromoveerd Gepromoveerd
vanuit
vanuit Eerste
Hoofdklasse
Klasse
1
1
1
2
2
2

2
2
2
3
2
2
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Degradanten
vanuit
Hoofdklasse

Degradanten
vanuit Eerste
Klasse

Gepromoveerd
vanuit Tweede
Klasse

1
2
3
1
1
2

2
2
2
1
2
2

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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