Het Witte Huis Topcircuit 2018-2019
In het seizoen 2018-2019 organiseert Topbridge, voor de elfde keer met belangrijke ondersteuning
van Het Witte Huis, een Topcircuit. Het Witte Huis Topcircuit bestaat uit vier eendaagse voorronden
plus een finale over twee dagen.
De inschrijving voor het Witte Huis Topcircuit staat open voor paren waarvan beide spelers minimaal aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
1. Door een vereniging als speler opgegeven zijn voor een team uitkomend in de Meesterklasse
of Eerste Divisie van de viertallencompetitie in het seizoen 2018-2019.
2. Recht hebben op een plaats in de Meesterklasse openparencompetitie in het seizoen 20182019.
3. Het paar maakt deel uit van een van de Nederlandse kernploegen.
4. Het paar heeft (in dezelfde samenstelling) gespeeld in de finale van het Witte Huis Topcircuit
2018.
5. Het paar krijgt een wildcard van de Toernooicommissie.
Paren kunnen zich uiterlijk zondag 7 oktober 2018 aanmelden voor deelname aan het Witte Huis
Topcircuit, per e-mail aan topbridge@bridge.nl.
De Toernooicommissie, die bestaat uit Herman Drenkelford, Koos Vrieze, Anton Maas en Marc van
Beijsterveldt, bericht elk aangemeld paar op of omstreeks 9 oktober 2018 of het is toegelaten. De
Toernooicommissie baseert haar toelatingsbeleid op de sterkte van het paar. Daarbij kunnen de
NBB-Rating en recente resultaten een rol spelen, maar dat is niet verplicht.
De toegelaten paren melden zich daarna aan via de inschrijfmodule in MijnNBB, uiterlijk
15 oktober 2018.
Het inschrijfgeld bedraagt € 200,- per paar.
Er worden ten minste 60 en maximaal 68 paren toegelaten voor deelname.

Data en speelgelegenheid

Voorronden
De zaterdagen 20 oktober en 8 december 2018 en 5 januari en 2 februari 2019.
Voorafgaand aan elke voorronde wordt bij de ontvangst door het Witte Huis aan alle deelnemers
koffie of thee aangeboden.
Finale
Zaterdag 2 en zondag 3 maart 2019
Tijdens de finale wordt door het Witte Huis aan alle deelnemers koffie of thee bij ontvangst en
lunch op beide dagen aangeboden. Er is een feestelijke prijsuitreiking.
Aanvangstijd alle dagen 10:30, gespeeld wordt tot ca 18.00 uur.
Locatie
Alle voorronden:
Finale:
NDC Den Hommel
Het Witte Huis
Kennedylaan 9
IJsbaanpad 45
3533 KH Utrecht
1076 CV Amsterdam
tel. 030-2759982
tel. 020-6727060
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Prijzen
Per voorronde

1e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats
5e plaats
6e plaats
7e plaats
8e plaats
9e plaats
10e plaats

€ 1000
€ 600
€ 400
€ 300
€ 200
€ 200
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100

Finale

1e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats
5e plaats

€ 5.000
€ 2.500
€ 1.000
€ 500
€ 300

Twee extra prijzen van € 200 voor de paren met de
beste score in de ronden 12+13 en de ronden 14+15
die niet op een van de eerste vijf plaatsen eindigen.
Een paar kan maar één rondeprijs winnen.

Een paar dat niet bij de prijsuitreiking aanwezig is, komt niet in aanmerking voor uitbetaling van
zijn prijs.

Reglement

Er wordt gespeeld volgens de Internationale Spelregels voor Wedstrijdbridge 2017 en het Wedstrijdreglement van de BridgeBond.
De scoreberekening vindt plaats op basis van imp (butlertelling). Voor het laten vervallen van uiterste scores bij het bepalen van de datumscore wordt de Weko-richtlijn gebruikt.
Voor gemiddelde-plus ontvangt een paar ten minste +2 imp (gemiddelde-min is maximaal -2 imp).
In alle voorronden worden per dag vijftien ronden van drie spellen gespeeld.
Er wordt met schermen gespeeld.

Rangschikking

Na afloop van de vier voorronden wordt een rangschikking gemaakt van de paren die in ten minste
drie (voor een paar uit een kernploeg ten minste twee) voorronden hebben gespeeld, op basis van
het totaal door elk paar behaalde aantal imp. Daarbij wordt afhankelijk van het aantal gespeelde
voorronden eventueel een correctie toegepast en wel als volgt:
• Een paar heeft drie (waaronder de laatste) of vier voorronden (evt. met een invaller) deelgenomen:
het totaal van de behaalde scores uit de gespeelde voorronden.
• Een paar heeft drie voorronden (evt. eenmaal met een invaller) gespeeld, waaronder niet de
vierde. Het paar heeft zich voor de vierde voorronde afgemeld vóór aanvang van de derde
voorronde:
het totaal van de behaalde scores uit de gespeelde voorronden.
• Een paar heeft drie voorronden (evt. eenmaal met een invaller) gespeeld, waaronder niet de
vierde. Het paar heeft zich voor de vierde voorronde niet afgemeld vóór aanvang van de derde
voorronde:
2/3 x het totaal van de behaalde scores uit de gespeelde voorronden.
De Toernooicommissie kan in geval van force majeur dispensatie geven. Zij is hiertoe niet verplicht.
• Een paar uit een van de kernploegen heeft, vanwege directe verplichtingen als gevolg van zijn
lidmaatschap van een kernploeg (dit ter beoordeling van de Toernooicommissie), twee voorronden gespeeld:
1,5 x het totaal van de behaalde scores uit de gespeelde voorronden.
De eerste zestien paren in de rangschikking na de voorronden worden toegelaten tot de finale.
Als twee of meer paren gelijk eindigen en plaatsing is daarbij in het geding, worden de paren gerangschikt volgens de volgende tiebreakregeling:
1. als hoogste het paar dat in de vierde voorronde het hoogste eindigde.
2. bij gelijk eindigen in de vierde voorronde, of niet spelen van (een van) de betreffende paren,
beslist het lot.
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Finale
In de finale wordt over de twee dagen een volledige barometer over vijftien ronden gespeeld (zes
spellen per ronde) waarbij elk paar elk ander paar ontmoet. De methode van uitslagberekening is
dezelfde als tijdens de voorronden. Er is geen carry-over. De eindstand van de finale wordt
opgemaakt op basis van behaalde imp.
In de finale zijn geen invallers toegestaan. Spelers kunnen persoonlijk geen rechten ontlenen aan
het zich plaatsen voor de finale.

Aanvullende Bepalingen

1. Het gebruik van een groot model NBB-systeemkaart of een internationaal equivalent is verplicht. Bij ontbreken hiervan kan de wedstrijdleider een straf opleggen en bovendien een paar
verplichten Biedermeijer rood, blauw of groen of Standaard Hoog met bijbehorende systeemkaart te gebruiken.
2. Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Sticker Conventies zijn niet toegestaan.
Voor de definities van Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Sticker Conventies, zie
www.bridge.nl (>Van A tot Z >Reglementen BridgeBond).
Onaangemeld gebruik van BSC of HOM zal worden bestraft conform richtlijn van de Weko
(10 imp per overtreding).
3. Er wordt gespeeld met tafelschermen. De Nederlandse bepalingen voor het spelen met schermen zijn van toepassing, zie www.bridge.nl (>Van A tot Z >Reglementen BridgeBond).
4. De alerteerregel is van toepassing. Alerteren dient te geschieden volgens de richtlijnen van de
Weko; zie hiervoor de alerteerregeling en het schermreglement op www.bridge.nl (>Van A tot
Z >Reglementen BridgeBond).
5. Voor het spelen van een invaller, die gezien de aard van de wedstrijd van voldoende niveau
moet zijn, moet door de Toernooicommissie vooraf toestemming verleend zijn. Bovendien
geldt als beperking dat een paar gedurende het circuit in principe slechts één maal een invaller mag opstellen. Een invaller kan niet een ingeschreven speler uit een ander paar in het
Witte Huis Topcircuit zijn. De hoofdwedstrijdleider zal paren waarvan de invaller geen
toestemming van de Toernooicommissie heeft gekregen van deelname uitsluiten tenzij hij van
oordeel is dat er sprake is van force majeur.
6. In het geval dat er een oneven aantal paren deelneemt, krijgt een ‘stilzittend’ paar voor die
ronde als score zijn eigen gemiddelde van de betreffende voorronde met als minimum 0 imp.
7. Onder te laat komen van een paar wordt verstaan het niet in de zaal aanwezig zijn van een of
beide spelers op het moment dat als begin - of na een pauze als hervatting - is aangekondigd.
Het laten spelen van een invaller voor wie geen voorafgaande toestemming is verleend, heft de
strafbaarheid van het te laat komen niet op.
De straf voor te laat komen is overeenkomstig artikel 23 WR vermindering van het totaal van
de zitting met 3 imp.
 Is het paar minder dan vijf minuten te laat, dan wordt deze straf vervangen door een waarschuwing, indien en voor zover het paar op dezelfde dag nog geen eerdere waarschuwing
heeft ontvangen.
 Voor meer dan vijf minuten te laat geldt dat vervolgens de straf 3 imp per vijf minuten of
gedeelte daarvan met een maximum van 15 imp bedraagt.
 De toegekende score op de niet-gespeelde spellen is voor het paar dat te laat kwam het eigen daggemiddelde met een maximum van 0 imp.
 De toegekende score op de niet-gespeelde spellen wordt voor het paar dat niet te laat was
het eigen daggemiddelde met een minimum van 0 imp.
8. De straf voor te langzaam spelen is:
 De eerste maal tijdens een voorronde of de finale een waarschuwing.
 Daarna tijdens dezelfde voorronde of de finale 3 imp per keer.
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9. Ieder paar dat verantwoordelijk is voor het onklaar maken van een bord (b.v. door de handen
verkeerd terug te steken), wordt bestraft met een vermindering van het totaal van de zitting
met 3 imp.
Wanneer een speler zijn hand inziet en het aantal kaarten blijkt meer dan dertien te zijn, wordt
de overtredende partij bestraft met 3 imp.
10. De straf voor het bespreken van het bieden, het spelen of het resultaat van een spel, zodanig
dat dit aan een andere tafel kan worden gehoord (artikel 90B, lid 3 van de Spelregels) is 3 imp
in mindering.
11. Een protest tegen de uitslag moet binnen 30 minuten na de publicatie hiervan aan de wedstrijdleider kenbaar gemaakt worden onder betaling van € 5,- en met inlevering van het scoreboekje. In de laatste twee ronden van een voorronde of de finale geldt een termijn van vijftien
minuten. Indien het protest gegrond is, wordt het protestgeld terugbetaald.
12. Fouten in de score die na deze termijn worden gemeld, kunnen nog wel worden gewijzigd indien het gaat om:
 een score die bij een verkeerd spel is ingevoerd
 een score die in de verkeerde richting is ingevoerd.
De termijn voor deze wijziging is de eerste maandag 12:00 na de gespeelde voorronde. De gewijzigde uitslag van de voorronde heeft geen invloed op de uitgereikte prijzen en meesterpunten maar wordt wel verwerkt in de totaalstand die bepalend is voor plaatsing voor de finale.
13. Een protest tegen een arbitrale beslissing moet binnen 30 minuten na afloop van een zitting
aan de wedstrijdleider kenbaar gemaakt worden onder betaling van € 25. In de laatste twee
ronden van een voorronde of de finale geldt een termijn van vijftien minuten.
De protesten worden ter plaatse behandeld door de PK.
14. Paren die worden aangewezen voor de vugraph en/of aan een op internet gepresenteerde tafel
te spelen, zijn hiertoe verplicht.
15. Het gedurende de speelperiode zichtbaar bij zich dragen van mobiele telefoons of andere
(draagbare) telecommunicatieapparaten, zelfs als ze zijn uitgeschakeld, is niet toegestaan. Indien een dergelijk apparaat tijdens een wedstrijd op welke manier dan ook een geluidssignaal
produceert, is dat een overtreding.
Indien de spelverdelingen en/of resultaten van spellen van de wedstrijd die wordt gespeeld op
enige manier (bijv. BBO of de uitslagenwebsite van de BridgeBond) al tijdens de wedstrijd beschikbaar zijn, is het bij zich hebben van een dergelijk apparaat (ook als het is uitgeschakeld),
een overtreding. Indien sprake is van het beschikbaar zijn van spelverdelingen en/of resultaten
zal dit voor aanvang van elke wedstrijd duidelijk worden aangekondigd.
Ook iedere vorm van telecommunicatie tijdens de wedstrijd is een overtreding (ongeacht eventuele overtredingen van de Spelregels, zie met name art. 73B2).
Een paar waarvan een speler één van deze regels overtreedt, wordt bestraft met aftrek van 10
imp. Bij herhaaldelijke overtreding kan een speler uit de speelzaal verwijderd worden.
Voor het in bewaring geven van apparatuur zijn beperkt bewaarfaciliteiten beschikbaar.
Er kunnen steekproefcontroles worden gehouden ter controle van het voldoen aan de bepalingen van dit artikel. Het niet volledig meewerken aan dergelijke controles wordt gelijk gesteld aan het overtreden van de bepalingen van dit artikel en eveneens bestraft met aftrek van
10 imp.
16. De Toernooicommissie kan een paar de circuitstatus ontnemen als het zich tijdens een van de
voorronden naar het oordeel van de Toernooicommissie misdragen heeft.
17. Meesterpunten worden toegekend volgens de geldende schalen.
18. In onvoorziene gevallen beslist de Toernooicommissie.
Vastgesteld op 3 juli 2018,
Toernooicommissie Het Witte Huis Topcircuit
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