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Als aanvulling op en verduidelijking van het competitiereglement (CR) en het
wedstrijdreglement (WR) van de NBB gelden de volgende regels:
Algemeen
1. Onmiddellijk na aanvang van een ronde moet ieder paar aan elk van de tegenstanders
een duidelijke en volledig ingevulde Nederlandstalige systeemkaart volgens WBF- of
NBB-model overhandigen. Een paar is verplicht voor aanvang van de eerste biedperiode
in een ronde de tegenstanders te attenderen op afspraken waarvan het aan kan nemen
dat de tegenpartij hiervoor een verdediging zou willen afspreken.
2. Stopregel is verplicht (zie art. 10 WR). Men dient te alerteren conform de geldende NBBalerteerregeling.
3. Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (conform de regeling van
de NBB) zijn niet toegestaan.
4. Het tijdens de wedstrijd bij zich hebben van ingeschakelde mobiele telefoons is een
overtreding (art. 13 WR). Een paar waarvan een speler deze regel overtreedt, wordt
gestraft met 100% van de top van een spel. Bij herhaaldelijke overtreding kan een speler
uit de speelzaal verwijderd worden.
5. Het is spelers en toeschouwers niet toegestaan voorafgaand, tijdens en binnen een
halfuur na het bekend worden van de voorlopige uitslag te roken in de speellocatie
wanneer de horecaondernemer roken in zijn lokaliteit toestaat.
Plaats, tijd en organisatie
6. De wedstrijden worden gespeeld op woensdagavonden zoals vastgelegd in het
competitieschema van het district in Café Theseus (Bredaseweg 167 Tilburg – telefoon
013 889 8897)
7. De wedstrijden beginnen om 19.45 uur (de eerste avond een kwartier eerder
aanmelden).
8. Er wordt in drie klassen gespeeld: hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse. Indien de
belangstelling voor de 2e klasse te gering is, wordt deze klasse samengevoegd met de
1e klasse.
9. In alle klassen worden 24 tot 28 spellen per avond gespeeld. Per klasse wordt een set
computerspellen gegenereerd en gedupliceerd.
10. Een gediplomeerde WL wordt door de DKL aangesteld en geïnstrueerd.
De vergoeding voor deze WL wordt door het district betaald.

Invallen en verzuimen
11. Paren die zich voor de parencompetitie hebben aangemeld, zijn verplicht minimaal vier
van de vijf zittingen te spelen of te zorgen voor invallers (artikel 39 lid 6 van het CR
is niet van toepassing, de bepalingen van artikel 40 van het CR worden daarentegen wel
volledig toegepast). Een speler mag niet als invaller deelnemen indien dit een kennelijke
versterking van het paar betekent. Er is in ieder geval sprake van een kennelijke
versterking indien de invaller gerechtigd is tot deelname aan een competitie in een
hogere klasse van de competitie dan die waarin hij invalt. Een en ander conform artikel
39 van het CR.
12. Een afmelding dient per mail te geschieden bij de DKL via het mailadres
norbertgremmen@gmail.com en wel uiterlijk om 20.00 uur op de dinsdag voorafgaand
aan de speeldag. Bij een latere afmelding treedt artikel 40 lid 1b van het CR in werking.
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13. Is een paar zonder bericht niet binnen 30 minuten na aanvang van een vastgestelde
wedstrijd aanwezig en heeft het paar geen vervanging geregeld, dan wordt art. 35.1 van
het CR toegepast. Naast de automatische degradatie krijgt het paar een boete;
bovendien kunnen aanvullende straffen worden opgelegd (zie CR art. 44).
Uitslag en protest
14. De direct na afloop van de speelavond bekend gemaakte uitslag is voorlopig. De
definitieve uitslag wordt op de NBB-portal gepubliceerd. De protesttijd tegen deze
definitieve uitslag eindigt een half uur na aanvang van de volgende speelavond. Op de
laatste speelavond echter is de uitslag definitief, zodat de protesttijd van 30 minuten
direct ingaat na bekendmaking van de uitslag.
15. Protest tegen een beslissing van een arbiter dient binnen een half uur na afloop van de
speelavond te zijn ingediend bij deze arbiter met gebruikmaking van een geheel ingevuld
protestformulier volgens geldend NBB-model. Het protest wordt door de DKL in
behandeling genomen als het protestformulier geheel is ingevuld en als het protestgeld á
€15 is betaald (of als daar een machtiging voor is afgegeven). Het protest zal binnen
twee weken worden behandeld door een protestcomité (PC), die door de DKL is
samengesteld.
Promotie en degradatie
16. De einduitslag van de parencompetitie wordt bepaald door berekening van het gewogen
gemiddelde per zitting. De weging vindt plaats naar het werkelijk aantal spellen, dat het
paar in de betreffende zitting heeft gespeeld.
17. In geval van gelijk eindigen en als de plaatsbepaling van belang is voor promotie of
degradatie, zijn de onderlinge resultaten beslissend. En indien dat geen beslissing
brengt, wordt geloot.
18. Uit de hoofdklasse promoveert het winnende paar naar de tweede divisie. Uit de
hoofdklasse degraderen ten minste de twee nummers laatst naar de eerste klasse. Over
het algemeen degradeert ongeveer 25% van de deelnemende paren. Uit de eerste
klasse promoveren ten minste de twee hoogst geëindigde paren naar de hoofdklasse.
Over het algemeen promoveert ongeveer 25% van de deelnemende paren.
19. Uit de eerste klasse degraderen ten minste de twee nummers laatst naar de tweede
klasse. Over het algemeen degradeert ongeveer 25% van de deelnemende paren. Uit de
tweede klasse promoveren ten minste de twee hoogst geëindigde paren naar de eerste
klasse. Over het algemeen promoveert ongeveer 25% van de deelnemende paren.
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