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HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1

Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
NBB:
Statuten:
HR:
BB:
DB:
RB:
WBF:
CvB:
Weko:
RKL:
DKL:
GL:
Spr:

WR:
WL:
CLB’er:
TCL’er:
IMP:
WP:
hoger viertal:
lager viertal:
play-off:

beslissingswedstrijd:

round robin:
afdeling:

Nederlandse Bridge Bond
Statuten van de NBB
Huishoudelijk Reglement van de NBB
Bondsbestuur van de NBB
Districtsbestuur van de NBB
Organiserende Instantie zoals bedoeld in de Spr
(Regelend Bestuur, BB, DB of GL)
World Bridge Federation
Commissie van Beroep, zoals bedoeld in de Statuten
Commissie inzake het wedstrijdwezen
Regionaal Competitie Leider
Districts Competitie Leider
Gewoon Lid van de NBB (een club)
“'Internationale Spelregels voor wedstrijdbridge”,
vastgesteld door de WBF, in Nederlandse vertaling
uitgegeven door de NBB en de VBL
Wedstrijd Reglement van de NBB
Wedstrijdleider
iemand die geslaagd is voor het Clubleider B-examen
iemand die geslaagd is voor het examen Technisch
Clubleider
Internationale matchpunt(en)
Winstpunt(en)
lager genummerd viertal
hoger genummerd viertal
wedstrijd die wordt gespeeld na het einde van een reeks
wedstrijden tussen teams die op vooraf vastgestelde
plaatsen zijn geëindigd. Het speelschema voor deze laatste
wedstrijden is reeds voor aanvang van de competitie bekend
en door het RB als behorend tot de competitie vastgesteld
wedstrijd die wordt gespeeld na het einde van de reeks
wedstrijden en die niet reeds voor het begin van de
competitie door het RB als behorend tot de competitie was
vastgesteld, maar alsnog wordt vastgesteld om de rangorde
tussen twee of meer gelijk geëindigde viertallen te bepalen
een competitieopzet voor viertallen waarbij alle deelnemers
elkaar precies één maal ontmoeten
opsplitsing van een klasse in verschillende groepen
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Artikel 2

Toepassing van dit reglement
1.

Dit reglement regelt de viertallen- en parencompetities, bedoeld in het HR.

2.

Wanneer het BB als RB optreedt, zijn deze taken voor uitvoering opgedragen aan
de Weko.

3.

De competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de Spr, het WR, dit reglement
en de eventueel door het RB gegeven nadere richtlijnen.

Artikel 3

Indeling in klassen
1.

De viertallen- en openparencompetities worden gespeeld in verschillende
klassen. Treedt het BB op als RB, dan draagt de hoogste klasse de naam
“meesterklasse”. De overige klassen heten "divisie" voorafgegaan door een
rangtelwoord, waarbij de één na hoogste klasse de naam "eerste divisie" draagt.
Treedt een DB op als RB, dan draagt de hoogste klasse de naam "hoofdklasse". De
overige klassen dragen dan de naam "klasse" voorafgegaan door een
rangtelwoord. De één na hoogste klasse heet "eerste klasse".

2.

Het hoogst eindigende viertal respectievelijk paar in de meesterklasse is
landskampioen.

3.

Indien een parencompetitie wordt gespeeld waaraan uitsluitend vrouwen kunnen
deelnemen dan draagt de hoogste klasse de naam "bondsklasse A". Treedt het BB
op als RB dan heten de overige klassen "bondsklasse" gevolgd door een letter. De
op één na hoogste klasse heet "bondsklasse B". Treedt een DB op als RB dan heet
de hoogste klasse "hoofdklasse". De overige klassen heten "klasse" voorafgegaan
door een rangtelwoord, waarbij de op één na hoogste klasse "eerste klasse" heet.

4.

Het hoogst eindigende paar in de bondsklasse A is landskampioen.

5.

Het RB kan klassen splitsen in afdelingen. De grootte van de klassen en de
afdelingen wordt jaarlijks door het RB bepaald.

6.

Vervolgwedstrijden zijn wedstrijden met deelnemers uit verscheidene districten,
buiten het geval geregeld in artikel 5, waarvan de resultaten beslissend zijn voor
promotie naar de laagste divisie; zij worden door de Weko geregeld.

7.

Het BB en DB zijn gerechtigd in woord en geschrift voor een bepaalde periode een
andere naam voor een klasse te gebruiken. Deze naam zal dan echter zo zijn dat
het speelniveau van deze klasse toch eenduidig vastligt doordat deze een
onderdeel van de naam uitmaakt.
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Artikel 4

Uitvoering van de organisatie
1.

De competities van de meesterklassen, de divisies en de bondsklassen worden
geregeld door het BB. De Weko is de eerstverantwoordelijke voor de competities.
In alle gevallen waarin het noodzakelijk is dat onmiddellijk een beslissing
genomen moet worden, is de Weko bevoegd tot het nemen van een beslissing.
Deze beslissing is onherroepelijk. De Weko delegeert een deel van de organisatie
van de tweede divisie viertallen en tweede divisie paren naar de RKL’s van de
betreffende afdelingen. Voor zover van toepassing neemt de Weko een beslissing
na consultatie van de RKL die verantwoordelijk is voor de competitie. De RKL heeft
de bevoegdheid zelfstandig een beslissing te nemen als consultatie van de Weko
niet mogelijk is.

2.

De competities in de overige klassen zijn districtscompetities; zij worden voor elk
district geregeld door het DB, dat de uitvoering opdraagt aan de DKL. Elk DB is
verplicht aanwijzingen van of namens de Weko over de regeling van deze
competities op te volgen. Het niet opvolgen van de gegeven aanwijzing(en) kan tot
gevolg hebben dat deelnemers uit het betreffende district niet in aanmerking
komen voor promotie of vervolgwedstrijden.

3.

In alle gevallen waar meerdere RB betrokken zijn bij een beslissing, wordt deze
genomen door de betrokken RB gezamenlijk. Als die niet tot overeenstemming
kunnen komen, beslist het BB.

4.

De Weko en DKL kunnen binnen een termijn van één week de beslissingen van een
WL, genomen in een onder zijn verantwoordelijkheid gespeelde competitie,
wijzigen. De termijn van één week geldt vanaf het moment dat de beslissing ter
kennis van de Weko, respectievelijk DKL werd gebracht. De gewijzigde beslissing
zal zo snel mogelijk aan de betrokken spelers worden medegedeeld en zij kunnen
hierna binnen de termijn van één week in beroep gaan bij de van toepassing zijnde
protestinstantie of de CvB.

5.

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 2 en 4 lid 2 mag een DB, na verkregen
schriftelijke toestemming van de Weko, competities in zijn district laten spelen op
een andere wijze dan in dit reglement voorgeschreven.

6.

Alle wedstrijden dienen te worden gespeeld in lokaliteiten en met materialen die
voldoen aan de door het RB daaraan gestelde eisen.

7.

Het RB reguleert het eventuele gebruik van vooraf gedupliceerde spellen. Bij
decentrale wedstrijden is het ontvangende GL er in voorkomende gevallen voor
verantwoordelijk dat alle bepalingen omtrent het gebruik van vooraf
gedupliceerde spellen worden nageleefd.

8.

Indien zich bij een wedstrijd naar het oordeel van het RB onregelmatigheden
hebben voorgedaan die van invloed zijn op een correct verloop van de competitie,
is het RB bevoegd een wedstrijd of een gedeelte daarvan (viertallencompetitie) of
een zitting (parencompetitie) ongeldig te verklaren. Alle behaalde resultaten
komen te vervallen en de wedstrijd of zitting wordt opnieuw vastgesteld, tenzij het
RB anders beslist. Artikel 11.2a is overeenkomstig van toepassing.
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Artikel 5

Gemeenschappelijke competities
De DB's van aangrenzende districten kunnen een gelijksoortige competitie
gemeenschappelijk laten spelen. Dit gemeenschappelijk spelen kan worden beperkt tot
een of meer klassen. De Weko beslist over de regeling voor promotie en
vervolgwedstrijden. De overige regeling van de gemeenschappelijke competitie(s)
geschiedt door de betrokken DB's in onderling overleg en behoeft goedkeuring van de
Weko.
Artikel 6

Toezending van informatie
1.

Het RB zendt de competitie-indeling, het wedstrijdschema en de promotie-en
degradatieregeling ten minste vijf werkdagen voor het begin van de competitie aan
alle belanghebbenden toe. Het DB kan na toestemming van de algemene
vergadering een kortere termijn hanteren of een andere regeling toepassen.

2.

Het DB zendt onmiddellijk na het einde van de termijn, bedoeld in de artikelen 9 lid
2 respectievelijk 29 lid 4, aan de Weko:
a. De voor de competitie vastgestelde bepalingen, waaronder de vorm van de
competitie alsmede de regeling van promotie en degradatie.
b. Een lijst van alle ingeschreven viertallen met de indeling daarvan,
respectievelijk van alle ingeschreven paren met de indeling daarvan. Van alle
personen moeten de lidmaatschapnummers worden vermeld.

3.

Het DB zendt onmiddellijk nadat de wedstrijden van een competitie in zijn district
zijn beëindigd een afschrift van de eindstand aan de Weko met een opgave van de
viertallen en paren die zijn gepromoveerd naar de laagste klasse in de
bondscompetitie respectievelijk die aan de vervolgwedstrijden zullen deelnemen
en de namen en de lidmaatschapnummers van de betrokken spelers.

4.

De Weko is bevoegd, indien zulks voor goede regelingen nodig of wenselijk is,
termijnen te stellen voor de in de leden 1 en 2 bedoelde opgaven.

5.

Als het district zich niet aan de hierboven genoemde bepalingen houdt, kan dit
gevolg hebben voor het spelen van vervolgwedstrijden.
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Artikel 7

Promotie en degradatie
1.

De Weko stelt jaarlijks de regelingen vast met betrekking tot de promoties naar de
laagste bondscompetities.
Het RB stelt voor het begin van de competitie de promotie/degradatieregeling
vast, waarbij als uitgangspunten gelden dat:
 Ten minste de helft van het aantal deelnemende teams/paren noch
promoveert noch degradeert.
 Uit iedere afdeling, behalve uit de hoogste klasse, ten minste één viertal/paar
promoveert of een of meer vervolgwedstrijden kan gaan spelen.
 Uit iedere afdeling, behalve uit de laagste klasse, ten minste één viertal/paar
degradeert.

2.

De Weko stelt jaarlijks de termijn vast waarbinnen GL aan de Weko kunnen
melden af te zien van promotie naar de laagste klasse van de bondsviertallencompetitie.
Wanneer een GL binnen bovenbedoelde termijn meldt af te zien van het recht op
promotie, schuift het recht om te promoveren door naar het hoogst geëindigde
viertal van een ander GL, mits dat viertal op een van de eerste drie plaatsen is
geëindigd.
In alle andere gevallen beslist de Weko over de promotieplaats of -plaatsen,
hetgeen tot gevolg kan hebben dat de promotieplaats niet wordt ingevuld.

3.

Een DB is gerechtigd voor het afzien van het recht om te promoveren een eigen
regeling te treffen. Zo'n regeling behoeft goedkeuring van de Weko.

Artikel 8

Definitief worden van de stand
1.

De uitslag van een competitie is pas definitief indien alle lopende protesten en
beroepszaken zijn afgehandeld. Als binnen veertien dagen na het definitief worden
van de eindstand nieuwe feiten, dat wil zeggen zaken die niet in de spelregels
geregeld worden, bekend worden kan de stand worden herberekend, er is dan een
nieuwe definitieve eindstand. Indien de hierboven bedoelde nieuwe feiten later dan
veertien dagen na het definitief worden van de eindstand bekend worden, zal de
stand niet meer worden herberekend. Het RB is dan echter nog wel gerechtigd om
indien dit noodzakelijk wordt geacht tegen deelnemers passende maatregelen te
nemen.
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HOOFDSTUK 2

VIERTALLENCOMPETITIE
§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 9

Opgave van deelname
1.

Aan een viertallencompetitie kan slechts worden deelgenomen door de GL's met
hun viertallen.

2.

Aanmelding van de deelnemende viertallen door het GL dient te geschieden door
schriftelijke opgave bij het RB van de namen en lidmaatschapsnummers van ten
minste vier en ten hoogste zes spelers voor elk viertal, evenals het adres en
telefoonnummer van de aanvoerder van elk viertal en wel vóór een door het RB te
bepalen datum. Een speler kan slechts voor één viertal worden opgegeven.
Wijziging van de samenstelling van een viertal is na het begin van de competitie
slechts mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van het RB.

3.

De spelers van een viertal moeten bij de NBB geregistreerd zijn als clublid van het
betrokken GL, en wel ten minste vier weken voor de eerste speeldag van de
competitie in de klasse waarin zal worden deelgenomen. Het RB kan hiervoor
dispensatie verlenen. Indien een niet als dusdanig geregistreerde speler zonder
voorafgaande dispensatie heeft gespeeld, verbeurt dit GL een boete volgens
artikel 43 lid 4. Bovendien zal er aan het betreffende viertal een straf worden
opgelegd van 8 WP. Als dit te wijten is aan een zuiver administratieve fout van het
GL, ter beoordeling aan het RB, kan deze straf niet of slechts voor een gedeelte
worden opgelegd.

4.

Een speler mag, behoudens dispensatie, voor slechts één gelijksoortige
competitie worden opgegeven; tot het verlenen van dispensatie is bevoegd het DB
van de tweede competitie waarvoor de speler wordt opgegeven. Dispensatie kan
echter nooit worden verleend indien een van de competities op bondsniveau is.

5.

Het verschuldigde inleggeld en de wijze van betaling worden jaarlijks door het BB
of DB vastgesteld.

6.

Schrijft een GL in met meer viertallen dan in het voorgaande seizoen, dan worden
de meerdere viertallen, behoudens door het DB te verlenen dispensatie, in de
laagste klasse ingedeeld.

7.

De viertallen die voor een competitie zijn opgegeven, zijn verplicht deze competitie
en eventuele beslissingswedstrijden te beëindigen tenzij de Weko anders beslist of
wanneer er sprake is van overmacht, zulks ter beoordeling van het RB.
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8.

Indien een viertal de competitie niet beëindigt, blijven de scores van alle afgeronde
round robins gehandhaafd. Voor niet volledig afgeronde round robins geldt het
volgende:
a) Indien het teruggetrokken viertal minder dan 80% van de wedstrijden in de
lopende round robin heeft gespeeld, vervallen alle door dit viertal gespeelde
wedstrijden;
b) Indien het teruggetrokken viertal 80% of meer van de wedstrijden in de
lopende round robin heeft gespeeld, blijven de scores van de gespeelde
wedstrijden gehandhaafd. De viertallen die in de lopende round robin nog niet
tegen het teruggetrokken viertal hebben gespeeld, krijgen voor de niet
gespeelde wedstrijd een kunstmatige score. Deze is voor het betreffende
viertal de hoogste van de drie hieronder genoemde scores:
 12 WP;
 Het gemiddelde van de eigen totaal behaalde en te behalen scores in deze
lopende round robin;
 De gemiddelde complementaire score van de in de lopende round robin
gespeelde wedstrijden van het teruggetrokken team.
Indien de competitie na een round robin nog een tweede competitiefase omvat,
beslist het RB, gehoord de Weko, over de gevolgen voor de tweede competitiefase
wanneer een viertal de competitie niet beëindigt

9.

Een viertal dat de competitie niet beëindigt, degradeert, tenzij het RB anders
beslist. Voorts verbeurt het GL een boete volgens artikel 43 lid 10.

10.

De som van de aan een viertal, volgens dit reglement, opgelegde straffen in WP zal
nooit meer dan 20 WP per wedstrijd bedragen.

Artikel 10

Sterktenummering van de viertallen
1.

De GL's die aan een competitie deelnemen, zijn verplicht hun viertallen te
nummeren naar sterkte, het sterkste viertal als nummer één, het daarop volgende
als nummer twee, enz.

2.

Het RB is bevoegd wijzigingen in de nummering aan te brengen indien zij van
mening is dat de nummering niet is geschied overeenkomstig het bepaalde in het
vorige lid. Van een dergelijke wijziging dient terstond mededeling te worden
gedaan aan het GL. Wanneer een GL viertallen inschrijft voor meerdere klassen en
verschillende klassen onder de bevoegdheid van verschillende RB vallen, komt
deze bevoegdheid aan de Weko toe.

3.

Een GL kan een voorgenomen nummering ter toetsing voorleggen aan het RB. Het
RB kan ook op eigen initiatief een GL informeren over een voornemen tot wijziging
van nummering, teneinde een GL in staat te stellen nog voor het einde van de
inschrijftermijn de samenstelling en/of nummering van de viertallen met lid 1 van
dit artikel in overeenstemming te brengen.
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4

Als hernummeren niet meer kan doordat bijvoorbeeld de competitie in een van de
klassen al is begonnen, beslist de Weko over een zo rechtvaardig mogelijke
oplossing. Daarbij kunnen aan het GL beperkingen worden opgelegd ten aanzien
van het laten spelen van bepaalde spelers.

§ 2. Inrichting van de viertallencompetities
Artikel 11

Aanvangstijdstip van de wedstrijd
1.

Het RB stelt de datum en de aanvangstijd vast van alle wedstrijden.
a) En publiceert deze uiterlijk twee weken voor de aanvang van de eerste
wedstrijd. Indien de eerste wedstrijd onderdeel is van een centrale
speelronde, wordt deze datum bij het verzoek tot inschrijving vermeld. Het
programma met de vastgestelde data kan dan uiterlijk twee weken voor
aanvang van deze centrale speelronde kenbaar worden gemaakt doch uiterlijk
drie weken voor de eerste decentrale wedstrijd.
b) Viertallen kunnen binnen zeven dagen schriftelijk of per e-mail bezwaar
maken tegen de vastgestelde data van de decentrale wedstrijden.
c) Op verzoek van beide viertallen kan voor een decentrale wedstrijd van de in lid
1a vastgestelde datum of aanvangstijdstip worden afgeweken. Een van de
viertallen doet dit verzoek schriftelijk – met een afschrift aan het andere
viertal – aan de in artikel 4 genoemde functionaris.
• Toestemming wordt niet verleend indien de nieuw voorgestelde datum ligt
na de vastgestelde datum van de eerste wedstrijd van de volgende
speelronde.
• Toestemming wordt wel verleend indien het een decentrale wedstrijd
betreft, de nieuw voorgestelde datum ligt voor de vastgestelde datum van
de eerste wedstrijd van de volgende speelronde en het verzoek ten minste
zeven dagen voor de oorspronkelijk vastgestelde datum ter kennis van het
RB is gebracht. Indien het verzoek na de bovengenoemde termijn van
zeven dagen datum ter kennis van de in artikel 4 genoemde functionaris is
gebracht, beslist deze over het al dan niet verlenen van toestemming.
Tegen het al dan niet verlenen van deze toestemming is geen beroep
mogelijk.
d) Slechts bij uitzondering zal toestemming worden verleend voor het
verplaatsen van een wedstrijd welke een deel is van de centrale wedstrijden.
Tegen het al dan niet verlenen van deze toestemming is geen beroep mogelijk.
e) Viertallen die zonder toestemming spelen na de vastgestelde datum
verbeuren een boete volgens artikel 43 lid 12. Indien de speeldatum ligt na de
vastgestelde datum van de eerste wedstrijd van de volgende speelronde wordt
aan elk van deze viertallen tevens een straf opgelegd van 4 WP.
f) Viertallen die zonder toestemming spelen na de laatste vastgestelde
speeldatum verbeuren een boete volgens artikel 43 lid 12, tevens wordt aan
elk van deze viertallen een straf opgelegd van 4 WP.
g) Viertallen die zonder toestemming een wedstrijd van een centrale speelronde
spelen voor de vastgestelde datum van een centrale wedstrijd verbeuren een
boete volgens artikel 43 lid 12.
h) Een DB kan voor dit gehele artikel een andere regeling treffen.
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2a.

2b.

Onverminderd het bepaalde in artikel 19 WR wordt indien een wedstrijd binnen 30
minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip niet is begonnen de wedstrijd door
het RB opnieuw vastgesteld na overleg met een niet in overtreding zijnde partij.
Indien het redelijkerwijs mogelijk is en de niet in overtreding zijnde partij daarmee
instemt, wordt de wedstrijd nog op dezelfde dag en dezelfde plaats gespeeld.
De Weko, of een DB na verkregen toestemming van de Weko, is bevoegd de
wedstrijd niet opnieuw vast te stellen en te volstaan met een door de Weko
vastgestelde vervangende uitslag van de wedstrijd.
Een in gebreke zijnd viertal wordt, tenzij sprake is van overmacht, bestraft
conform artikel 23 van het WR. Artikel 43 lid 6 en artikel 42 lid 1 van dit reglement
zijn van toepassing.

Artikel 12

Het plaatsnemen van de deelnemers
1.

Het ontvangende viertal speelt de gehele wedstrijd NZ in de open kamer en OW in
de gesloten kamer. Indien de wedstrijd in de open kamer en de gesloten kamer,
door omstandigheden, in dezelfde ruimte wordt gespeeld, dient deze ruimte te
worden opgedeeld in een open en gesloten gedeelte.

2.

Tenzij het RB anders bepaalt, bestaat een wedstrijd uit twee zittingen.

3.

De paren van het ontvangende viertal hebben bij het begin van de wedstrijd het
recht pas plaats te nemen nadat de paren van het bezoekende viertal hebben
plaatsgenomen.

4.

De paren van het bezoekende viertal wisselen na de helft van de wedstrijd van
tafel en van windrichting en hebben het recht pas plaats te nemen nadat de paren
van het ontvangende viertal hebben plaatsgenomen; zie voor beperkingen lid 6.
Ongewijzigde paren van het ontvangende viertal blijven in dezelfde kamer spelen.

5.

Van het bepaalde in de leden 3 en 4 kan door het RB worden afgeweken.

6.

Indien een wedstrijd in zittingen wordt gespeeld, mag bij een hervatting de
opstelling van het viertal worden gewijzigd. Tenzij het RB anders bepaalt mogen
twee ongewijzigde paren elkaar in een volgende zitting niet nogmaals ontmoeten.

Artikel 13

Toegang tot de wedstrijd
1.

Iedereen heeft toegang tot de open kamer. Het RB en de WL kunnen de open
kamer tot gesloten kamer verklaren. Daarnaast kan de WL aan personen op grond
van hun gedrag de toegang ontzeggen.

2.

Toegang tot beperkt toegankelijke ruimten, bijvoorbeeld de gesloten kamer en
rekenkamer, heeft in ieder geval de WL. Verder alle personen die de WL
noodzakelijk vindt voor het goede verloop van de wedstrijd. De WL kan, onder door
hem te stellen voorwaarden, ook aan anderen toestemming verlenen beperkt
toegankelijke ruimten te betreden.
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3.

Het RB kan vooraf aangeven wie tijdens een wedstrijd verder nog tot beperkt
toegankelijke ruimten toegelaten moeten worden. De WL moet deze aanwijzing
van het RB opvolgen, maar mag te allen tijde personen die overlast veroorzaken
de toegang ontzeggen.

Artikel 14

Aantal reglementair te spelen borden
1.

Om een geldige uitslag van de wedstrijd te verkrijgen dient meer dan de helft van
het oorspronkelijke aantal vastgestelde borden reglementair te zijn gespeeld. Zie
echter ook artikel 14 lid 5 en artikel 15 lid 3.

2.

Indien bij een wedstrijd het resultaat van een of meer borden wordt geannuleerd,
dient de WL indien dit mogelijk is een vervangend bord, of vervangende borden, te
laten spelen. Het is echter volgens de Spr niet toegestaan slechts één vervangend
bord te spelen indien de uitslag over alle reglementair gespeelde borden reeds
aan een speler bekend kan zijn.

3.

Indien bij een wedstrijd het resultaat van een of meer borden wordt geannuleerd
en geen vervangende borden worden gespeeld, bestaat de wedstrijd uit evenzoveel
borden minder. Indien de uitslag van de wedstrijd wordt bepaald aan de hand van
een winstpuntenschaal, wordt de schaal gebruikt die geldt voor wedstrijden
bestaande uit het aantal borden dat daadwerkelijk reglementair is gespeeld.

4.

Indien echter het resultaat van ten minste de helft van het oorspronkelijke aantal
borden wordt geannuleerd, moeten alsnog extra borden worden gespeeld. Om tot
een geldige uitslag te komen, moet voor een wedstrijd die oorspronkelijk uit
zestien borden of meer bestaat minimaal de helft plus vier borden gespeeld zijn
en voor een kortere wedstrijd minimaal de helft plus twee borden.

5.

Als op de vastgestelde dag de in lid 4 genoemde extra borden niet meer gespeeld
kunnen worden, stelt het RB, indien van toepassing na overleg met de niet in
overtreding zijnde partij(en), een datum vast waarop alle geannuleerde borden
overgespeeld moeten worden. Als het resultaat op de over te spelen borden niet
meer van belang is voor promotie, play-off of degradatie, wordt door het RB een
resultaat vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met het resultaat op de al
gespeelde borden.

Artikel 15

Het niet voltooien van een wedstrijd
1.

Indien een wedstrijd niet kan worden voltooid, wordt, met inachtneming van artikel
14, de wedstrijd opnieuw vastgesteld na overleg met de niet in overtreding zijnde
partij(en) voor het spelen van de resterende borden, tenzij het RB anders beslist.
Het resultaat van de borden die aan beide tafels zijn gespeeld of aansluitend nog
gespeeld worden, blijft gehandhaafd. Een in gebreke zijnd viertal kan door het RB
worden gestraft met het in mindering brengen van ten hoogste 20 WP. Bovendien
kan een boete worden opgelegd volgens artikel 43 lid 11.
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2.

De niet in overtreding zijnde partij kan, als er volgens 14 lid 4 voldoende borden
zijn gespeeld, het RB verzoeken de resterende borden niet te laten spelen en de
uitslag van de wedstrijd te bepalen volgens de al gespeelde borden.

3.

Als het resultaat op de over te spelen borden niet meer van belang is voor
promotie, play-off of degradatie, wordt door het RB een resultaat vastgesteld,
waarbij rekening wordt gehouden met het resultaat op de al gespeelde borden.

Artikel 16

Scorebepaling
1.

In iedere viertallenwedstrijd wordt het verschil in punten per bord omgezet in IMP
volgens de schaal zoals opgenomen in de Spr.

2.

Het verschil in IMP per wedstrijd wordt omgezet in WP volgens een door de Weko
vastgestelde winstpuntenschaal.

3.

In afwijking van het tweede lid vindt in play-offs en beslissingswedstrijden tussen
twee viertallen geen omrekening naar WP plaats.

4.

Het RB kan besluiten dat in play-offs en beslissingswedstrijden resultaten van
eerder gespeelde wedstrijden worden meegewogen.

Artikel 17

Het vaststellen van de uitslag
1.

Indien een wedstrijd uit meerdere zittingen bestaat, is het toegestaan na iedere
zitting de stand op te maken.

2.

Na afloop van de wedstrijd moet de aanvoerder van het ontvangende viertal het
volledig ingevulde en door beide aanvoerders ondertekende wedstrijdformulier bij
de WL inleveren, die dit formulier eveneens ondertekent en aan het RB doet
toekomen. Dit formulier moet binnen drie werkdagen door het RB zijn ontvangen.
Bij te late ontvangst verbeurt het GL dat verantwoordelijk is voor de WL een boete
conform artikel 43 lid 9.
Het RB kan, in plaats van het gebruik van een wedstrijdformulier, voor een of
meer wedstrijden ook een andere procedure vaststellen

3.

Het ingevulde wedstrijdformulier bevat ten minste:
a) De namen van de betrokken verenigingen, de nummers van de viertallen, de
namen van de spelers en eventuele invallers; van invallers moeten de
lidmaatschapsnummers vermeld worden.
b) De datum waarop de wedstrijd werd gespeeld.
c) Het aantal gespeelde borden en het aantal borden dat werd geannuleerd.
d) Het aantal IMP en het aantal WP dat ieder der partijen behaalde.

4.

Het GL van een team dat verantwoordelijk is voor het niet volledig verschaffen van
de in lid 3 gevraagde gegevens, verbeurt een boete volgens artikel 43 lid 7.
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5.

De termijn als bedoeld in artikel 79C Spr is zeven dagen nadat de wedstrijd is
gespeeld. De WL vergewist zich van de juiste gang van zaken aan de hand van de
scorestaten die daartoe worden overgelegd. Indien een viertal desgevraagd zijn
scorestaten niet overlegt, kan dat viertal in het ongelijk worden gesteld. De WL
deelt de uitslag, indien deze gewijzigd is, mee aan het RB.

Artikel 18

Beslissingswedstrijd
1.

Indien vooraf geen play-off is voorgeschreven en het hoogste aantal WP in een
afdeling door twee of meer viertallen wordt behaald, spelen deze viertallen
zonodig één of meer beslissingswedstrijden volgens de aanwijzingen van het RB,
tenzij het RB voor het begin van de competitie anders bepaald heeft.

2.

Het in het vorige lid bepaalde geldt ook voor andere plaatsen die voor promotie,
play-off of degradatie van belang zijn.

§ 3. Bondsviertallencompetitie
Artikel 19

Overschrijvingen
1.

Een speler die in een bondscompetitie wil uitkomen voor een ander GL dan
waarvoor hij in het afgelopen seizoen in een bonds- of districtscompetitie is
uitgekomen, moet ten minste acht weken voor de sluitingsdatum van de
inschrijving van dit voornemen schriftelijke mededeling doen aan de Weko, met
afschrift aan het GL, waarvoor hij in het afgelopen seizoen is uitgekomen. Zonder
deze tijdig ingediende schriftelijke mededeling mag hij alleen voor dat andere GL
uitkomen als het GL waarvoor de speler het voorafgaande seizoen is uitgekomen
geen bezwaar maakt of als de Weko dispensatie verleent. Na een dergelijke
mededeling mag een speler niet meer uitkomen in competities voor het GL
waarvoor hij in het voorafgaande seizoen uitkwam, tenzij de Weko dispensatie
verleent

2.

Indien een speler ten minste acht weken voor de sluitingsdatum van de
inschrijving het lidmaatschap van het GL heeft opgezegd wordt dit gelijk gesteld
met de verklaring dat de speler voor een ander GL gaat spelen.

Artikel 20

Indeling in klassen
1.

De indeling van de viertallen in de verschillende klassen geschiedt, met
inachtneming van de resultaten van het voorafgaande seizoen, in
overeenstemming met de sterkte volgens nummering.

2.

In geval van splitsing of fusie van GL's kan de Weko bij de indeling van de
viertallen afwijken van het gestelde in het eerste lid.
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3.

In geval van overgang van een groep clubleden van een GL naar een ander GL kan
de Weko bij de indeling van de viertallen aan het laatstgenoemde GL een extra
plaats of extra plaatsen toewijzen indien het zulks ter bevordering van een goede
en billijke regeling van de competitie nodig oordeelt. Deze extra toewijzing mag
niet ten koste gaan van het GL dat een groep clubleden verliest, tenzij dit GL hierin
toestemt.

4.

De Weko is gerechtigd om in iedere klasse een extra plaats aan een GL toe te
kennen indien dat wenselijk en mogelijk is.

Artikel 21

Inrichting van de competitie
1.

De Weko stelt het aantal borden per wedstrijd vast; het door een viertal te spelen
aantal borden in de competitie bedraagt bij voorkeur ten minste 250. Dit aantal
kan minder zijn indien een of meerdere viertallen zich terugtrekken.

2.

De competitie bestaat uit ten minste één round robin.

3.

Viertallen van hetzelfde GL spelen hun onderlinge wedstrijd(en) zo vroeg mogelijk
in de competitie.

4.

De Weko kan in bijzondere gevallen, al dan niet op verzoek van de betrokkenen,
datum en/of uur van wedstrijden wijzigen.

Artikel 22

Inrichting van de wedstrijd
1.

Bij elke wedstrijd moet een gediplomeerd WL aanwezig zijn, niet zijnde een van de
deelnemers, behoudens dispensatie van de Weko.

2.

Bij centrale wedstrijden zorgt de Weko voor een WL.

3.

Bij decentrale wedstrijden is het ontvangende viertal ervoor verantwoordelijk dat
er een WL aanwezig is. De ontvangende vereniging betaalt de onkostenvergoeding
van de WL en zijn eventuele assistenten, bij voorkeur overeenkomstig de door de
Weko jaarlijks vast te stellen richtlijnen.

4.

Als bij decentrale wedstrijden geen WL, bedoeld als in lid 1, aanwezig is, verbeurt
het ontvangende GL een boete volgens artikel 43 lid 8.

5.

De ontvangende vereniging zorgt ervoor dat de wedstrijden worden gespeeld in
lokaliteiten en met materialen die voldoen aan redelijkerwijs te stellen eisen.
Indien de zaal en/of het spelmateriaal niet aan de eisen voldoet verbeurt het GL
een boete volgens artikel 43 lid 1.

6.

Indien de wedstrijd wordt overgespeeld of opnieuw wordt vastgesteld, zijn de
kosten van zaalhuur, WL en eventuele assistenten voor rekening van het GL wiens
viertal in gebreke was.
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Artikel 23

Invallen
1.

Om te mogen invallen moet een speler clublid zijn van het GL dat door het viertal
vertegenwoordigd wordt. Artikel 9 lid 3 is overeenkomstig van toepassing, waarbij
de termijn gerekend wordt vanaf de eerste invalbeurt.

2.

Een speler mag niet invallen als hij tijdens het huidige seizoen voor een ander GL
heeft gespeeld, of door een ander GL is aangemeld als vaste speler in een team.
De Weko kan hiervoor dispensatie verlenen.

3.

Een speler mag niet invallen als hij niet voldaan heeft aan de voorwaarden van de
overschrijvingsregeling van artikel 19 waarbij de genoemde termijn in acht
genomen moet zijn gerekend vanaf de invalbeurt. De Weko kan hiervoor
dispensatie verlenen.

4.

Een speler mag niet invallen als dat een kennelijke versterking zou betekenen, dit
ter beoordeling van de Weko. Invallers in het eerste team van een GL worden nooit
als kennelijke versterking aangemerkt, mits de invaller is aangemeld als lid van
het GL vóór sluiting van de inschrijftermijn van de lopende competitie en mits de
speler de lopende competitie niet voor een ander GL heeft gespeeld, of door een
ander GL is aangemeld als vaste speler in een team.

5.

a) Een speler mag niet invallen als hij opgegeven is als speler van een hoger
team van hetzelfde GL.
b) Als de invaller is opgegeven in een team van hetzelfde GL in een andere groep
van de tweede divisie dan de groep waarin hij zal invallen is toestemming
vereist van de Weko en kan de Weko dispensatie verlenen voor lid a van dit
artikel.

6.

Indien een speler van een viertal driemaal in hogere viertallen is ingevallen, is hij
niet meer gerechtigd in zijn eigen viertal te spelen.

7.

Op dezelfde dag gespeelde wedstrijden worden bij toepassing van lid 6 als één
invalbeurt aangemerkt.

8.

Een speler mag slechts in een team invallen indien hij niet reeds driemaal in een
hoger team is ingevallen.

9.

Een GL dat een of meer spelers wil laten invallen, kan de Weko verzoeken zich uit
te spreken over de vraag of een speler een kennelijke versterking vormt. De Weko
kan op een hierbij ingenomen standpunt alleen terugkomen op grond van nieuwe
feiten of omstandigheden.

10.

De Weko mag van alle genoemde beperkingen dispensatie verlenen als dat voor
een goede voortgang van de competitie nodig is.

11.

Als een speler invalt in strijd met de voorwaarden van lid 1 of 3, verbeurt het GL
een boete volgens artikel 43 lid 3.
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12.

Indien een speler invalt in strijd met het bepaalde in de leden 2, 4, 5, 6 of 8, zal de
Weko de invaller als niet-gerechtigde speler aanmerken. De invaller wordt geacht
tot spelen gerechtigd te zijn geweest indien de Weko niet binnen veertien dagen na
ontvangst van de wedstrijdgegevens, zoals vastgelegd in artikel 17, van de
tegenstanders een verzoek tot toetsing heeft ontvangen of dat de Weko binnen
deze termijn zelf besloten heeft dat toetsing gewenst is.

13.

Als een speler invalt in strijd met de voorwaarden van lid 2, 4, 5, 6 of 8, verbeurt
het GL een boete volgens artikel 43 lid 5 en kan het team bestraft worden met
maximaal 20 WP, dit ter beoordeling van de Weko. De wedstrijd moet
overgespeeld worden, tenzij de niet in overtreding zijnde partij verzoekt het
behaalde resultaat te handhaven. Als de uitslag niet meer van belang is voor
promotie, degradatie of plaatsing voor een play-off kan de Weko besluiten de
wedstrijd niet over te laten spelen en een uitslag vaststellen.

14.

Invallen voor minder dan vijf borden geldt niet als een invalbeurt. Wel moet de
invaller voldoen aan alle in dit artikel genoemde voorwaarden.

15.

Als een speler aan het vijfde spel van een zitting begint, mag hij niet meer
vervangen worden, tenzij de WL dispensatie verleent. Deze dispensatie zal in de
regel alleen verleend worden als een speler ziek uitvalt en een invaller direct
beschikbaar is.

§ 4. Districtsviertallencompetities
Artikel 24

Toelating en Overschrijvingen
1

In onderling overleg en na verkregen schriftelijke toestemming van de Weko
kunnen DB's viertallen van een GL van een ander district toelaten tot de
districtsviertallencompetitie. De Weko kan aan de toestemming voorwaarden
verbinden inzake de regeling van promotie en degradatie.

2.

Een speler die in een districtscompetitie wil uitkomen voor een ander GL dan
waarvoor hij in het afgelopen seizoen in een bonds- of districtscompetitie is
uitgekomen, moet ten minste één week voor de sluitingsdatum van de inschrijving
van dit voornemen schriftelijke mededeling doen aan het DB, met afschrift aan het
GL, waarvoor hij in het afgelopen seizoen is uitgekomen. Zonder deze tijdig
ingediende schriftelijke mededeling mag hij niet voor dat andere GL uitkomen,
tenzij het GL waarvoor de speler het voorafgaande seizoen is uitgekomen geen
bezwaar maakt of het DB dispensatie verleent. Na een dergelijke mededeling mag
een speler niet meer uitkomen in competities voor het GL waarvoor hij in het
voorafgaande seizoen uitkwam, tenzij het DB dispensatie verleent.

3.

Indien een speler ten minste een week voor de sluitingsdatum van de inschrijving
het lidmaatschap van het GL heeft opgezegd, wordt dit gelijk gesteld met de
verklaring dat de speler voor een ander GL gaat spelen.
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Artikel 25

Indeling in klassen
1.

De indeling van de viertallen in de verschillende klassen geschiedt, met
inachtneming van de resultaten van het voorafgaande seizoen, in
overeenstemming met de sterkte volgens nummering.

2.

In geval van splitsing of fusie van GL kan het DB bij de indeling van de viertallen
afwijken van het gestelde in het eerste lid.

3.

In geval van overgang van een groep clubleden van een GL naar een ander GL kan
het DB bij de indeling van de viertallen aan het laatstgenoemde GL een extra
plaats of extra plaatsen toewijzen indien het zulks ter bevordering van een goede
en billijke regeling van de competitie nodig oordeelt. Deze extra toewijzing mag
niet ten koste gaan van het GL dat een groep clubleden verliest, tenzij dit GL hierin
toestemt.

4.

Het DB is gerechtigd om in iedere klasse een extra plaats aan een GL toe te
kennen indien dat wenselijk en mogelijk is.

Artikel 26

Inrichting van de competities
1.

Het DB stelt het aantal borden per wedstrijd vast; het aantal door een viertal te
spelen borden in de competitie bedraagt ten minste 120. Dit aantal kan minder zijn
indien een of meerdere viertallen zich terugtrekken.

2.

De competitie bestaat uit ten minste één round robin.

3.

Viertallen van hetzelfde GL spelen hun onderlinge wedstrijd(en) zo vroeg mogelijk
in de competitie.

4.

Het DB kan in bijzondere gevallen, al dan niet op verzoek van de betrokkenen,
datum en/of uur van wedstrijden wijzigen.

Artikel 27

Inrichting van de wedstrijd
1.

Bij centrale wedstrijden zorgt het DB voor een WL (minimaal CLB’er of TCL’er).

2.

Bij decentrale wedstrijden is het ontvangende viertal ervoor verantwoordelijk dat
er minimaal een CLB’er of TCL’er als wedstrijdleider aanwezig is, niet zijnde een
van de deelnemers, behoudens dispensatie van de DKL. De ontvangende
vereniging betaalt zijn onkostenvergoeding en zijn eventuele assistenten, bij
voorkeur overeenkomstig de door de Weko jaarlijks vast te stellen richtlijnen.
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3.

Tenzij redelijkerwijs niet uitvoerbaar, moet bij elke wedstrijd een wedstrijdleider
aanwezig zijn. Indien geen wedstrijdleider aanwezig is, vervult de aanvoerder van
het ontvangende viertal deze functie; hij neemt beslissingen na overleg met de
aanvoerder van het bezoekende viertal. Het op enigerlei wijze consulteren van een
wedstrijdleider heeft de voorkeur boven arbitrages door de aanvoerder van het
ontvangende viertal.

4.

De ontvangende vereniging zorgt dat de wedstrijden worden gespeeld in
lokaliteiten en met materialen die voldoen aan redelijkerwijs te stellen eisen.
Indien de zaal en/of het spelmateriaal niet aan de eisen voldoet, verbeurt het GL
een boete volgens artikel 43 lid 1.

5.

Indien de wedstrijd wordt overgespeeld of opnieuw wordt vastgesteld zijn de
kosten van zaalhuur, wedstrijdleider en eventuele assistenten voor rekening van
het GL wiens viertal in gebreke was.

Artikel 28

Invallen
1.

Om te mogen invallen moet een speler clublid zijn van het GL dat door het viertal
vertegenwoordigd wordt.

2.

Een speler mag niet invallen als hij tijdens het huidige seizoen voor een ander GL
heeft gespeeld, of door een ander GL is aangemeld als vaste speler in een team
(maar zie artikel 9 lid 4). De DKL kan hiervoor dispensatie verlenen.

3.

Een speler mag niet invallen als hij niet voldaan heeft aan de voorwaarden van de
overschrijvingsregeling van artikel 24 waarbij de genoemde termijn in acht
genomen moet zijn gerekend vanaf de invalbeurt. Het DB kan hiervoor dispensatie
verlenen.

4.

Een speler mag niet invallen als dat een kennelijke versterking zou betekenen, dit
ter beoordeling van de DKL. Invallers in het eerste team van een GL worden nooit
als kennelijke versterking aangemerkt, mits de invaller is aangemeld als lid van
het GL vóór sluiting van de inschrijftermijn van de lopende competitie en mits de
speler de lopende competitie niet voor een ander GL heeft gespeeld, of door een
ander GL is aangemeld als vaste speler in een team.

5.

Een speler mag niet invallen als hij opgegeven is als speler van een hoger team
van hetzelfde GL. Voor de laagste klasse van een district geldt echter dat spelers
die zelf voor een GL in deze klasse spelen in ieder team van dat GL in deze klasse
mogen invallen, tenzij lid 4 van toepassing is.

6.

Indien een speler van een viertal driemaal in hogere viertallen is ingevallen, is hij
niet meer gerechtigd in zijn eigen viertal te spelen.

7.

Op dezelfde dag gespeelde wedstrijden worden bij toepassing van lid 6 als
behorend tot één wedstrijd beschouwd.
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8.

Een speler mag slechts in een team invallen indien hij niet reeds driemaal in een
hoger team is ingevallen.

9.

Een GL, dat een of meer spelers wil laten invallen, kan de DKL verzoeken zich uit
te spreken over de vraag of een speler een kennelijke versterking vormt. De DKL
kan op een hierbij ingenomen standpunt alleen terugkomen op grond van nieuwe
feiten of omstandigheden.

10.

Het DB mag van alle genoemde beperkingen dispensatie verlenen als dat voor een
goede voortgang van de competitie nodig is.

11.

Als een speler invalt in strijd met de voorwaarden van lid 1, 2 of 3, verbeurt het GL
een boete volgens artikel 43 lid 3.

12.

Indien een speler invalt in strijd met het bepaalde in de leden 4, 5, 6 of 8, zal het
DB de invaller als niet-gerechtigde speler aanmerken. De invaller wordt geacht
tot spelen gerechtigd te zijn geweest indien het DB niet binnen veertien dagen na
ontvangst van het volledig ingevulde wedstrijd- of uitslagformulier van de
tegenstanders een verzoek tot toetsing heeft ontvangen of dat het DB binnen deze
termijn zelf besloten heeft dat toetsing gewenst is.

13.

Als een speler invalt in strijd met de voorwaarden van lid 4, 5, 6 of 8, verbeurt het
GL een boete volgens artikel 43 lid 5 en kan het team bestraft worden met
maximaal 20 WP, dit ter beoordeling van het DB. De wedstrijd moet overgespeeld
worden, tenzij de niet in overtreding zijnde partij verzoekt het behaalde resultaat
te handhaven. Als de uitslag niet meer van belang is voor promotie, degradatie of
plaatsing voor een play-off kan het DB besluiten de wedstrijd niet over te laten
spelen en een uitslag vaststellen.

14.

Invallen voor minder dan vijf borden geldt niet als een invalbeurt. Wel moet de
invaller voldoen aan alle in dit artikel genoemde voorwaarden.

15.

Als een speler aan het vijfde spel van een zitting begint, mag hij niet meer
vervangen worden, tenzij de WL dispensatie verleent. Deze dispensatie zal in de
regel alleen verleend worden als een speler ziek uitvalt en een invaller direct
beschikbaar is.
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HOOFDSTUK 3

PARENCOMPETITIES
§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 29

Opgave van deelname
1.

Een paar bestaat uit twee spelers. Als speler kunnen aan een parencompetitie
deelnemen ereleden, clubleden en ondersteunende leden voor zover zij
natuurlijke personen zijn.

2.

Het RB kan toestaan dat er ook driemanschappen aan de parencompetitie kunnen
deelnemen. Voor elke speler die deel uitmaakt van een driemanschap gelden alle
bepalingen voor leden van een paar overeenkomstig. Voor het verwerven van
rechten gelden de bepalingen van artikel 33 lid 6, resp. artikel 37 lid 8
overeenkomstig. Het RB bepaalt op welke momenten de samenstelling van het
spelende paar gewijzigd mag worden en op welk moment ten laatste opgave moet
worden gedaan welke spelers in een bepaalde zitting zullen spelen.

3.

Aan de competitie voor vrouwenparen kunnen uitsluitend deelnemen spelers als
bedoeld in het eerste lid voor zover zij van het vrouwelijke geslacht zijn.

4.

De aanmelding van de paren geschiedt door schriftelijke opgave bij het RB vóór
een door het RB te bepalen datum. Deze opgave bevat van elke speler in ieder
geval:
a) Naam.
b) Lidmaatschapsnummer.

5.

Het verschuldigde inleggeld en de wijze van betaling worden jaarlijks door het RB
vastgesteld.

Artikel 30

Indeling in klassen
1.

Paren die ingevolge artikel 33 lid 7 niet in de laagste divisie van de
bondscompetitie kunnen worden geplaatst, hebben recht om hoofdklasse te
spelen in het district waar een van de spelers volgens artikel 36 onder valt. Het
betreffende district dient het paar tot de hoofdklasse toe te laten.
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2.

Voor de districten kunnen er met betrekking tot het hebben van rechten van een
paar om in een bepaalde klasse te spelen een van de twee onderstaande
methoden worden gebruikt. Indien het district niets anders regelt is methode a)
van toepassing.
a) Er wordt gewerkt met een systeem van rechten overeenkomstig artikel 33.
b) Een eigen regeling, goedgekeurd door de algemene vergadering, waarin de
volgende punten zijn opgenomen:
 Paren die zich handhaven hebben het jaar daarop recht op een plaats in
dezelfde klasse.
 Tevens hebben recht paren die naar de betreffende klasse zijn
gepromoveerd of gedegradeerd.
 Bij splitsing van een paar hebben de nieuwe paren gevormd uit de twee
spelers van het oude paar en hun nieuwe partners geen recht op een plaats,
maar wel op een plaats in de naastlagere klasse.
 Als paren met rechten opsplitsen en daardoor ontstaan één of meer paren
met twee spelers die deel uitmaakten van een paar met rechten, dan
behouden de aldus nieuw gevormde paren de rechten van de oude paren.

3.

Het RB is gerechtigd om dispensatie met betrekking tot de plaatsing in een klasse
te verlenen.

Artikel 31

Inrichting van de competitie
1.

Het RB zorgt ervoor dat elk paar een zo gelijk mogelijk aantal borden tegen elk
ander paar speelt en dat de balans in de competitie zoveel mogelijk wordt
gewaarborgd.

2.

Het RB draagt zorg voor de lokalen waarin wordt gespeeld, en voor het materiaal.
Het RB wijst een WL aan en, indien nodig, één of meer assistenten. Het RB draagt
zorg voor de onkostenvergoeding van de WL en zijn assistenten bij voorkeur
overeenkomstig de door de Weko jaarlijks vast te stellen richtlijnen.

Artikel 32

Promotie, degradatie en rangordebepaling
1.

Indien een paar dat recht heeft op promotie van dit recht afstand heeft gedaan,
gaat het recht op promotie over op het eerstvolgende paar dat geen recht op
promotie heeft verworven, mits dat paar in de betreffende competitie in het
bovenste kwart is geëindigd.

2.

Bij gelijk eindigen van een of meerdere paren waarbij de rangorde van (meer dan
normaal) belang is (bijvoorbeeld bij promotie, degradatie, kampioenschap) geeft
het onderlinge resultaat de doorslag. Als dat gelijk is, geldt het beste resultaat
tegen het hoogst geëindigde paar dat niet tot deze groep van gelijk geëindigden
behoort. Indien dit nog steeds gelijk is geldt de beste score tegen het een na
hoogst geëindigde paar dat niet tot deze groep van gelijk geëindigden behoort,
enzovoort.
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3.

Indien dit organisatorisch wenselijk is, wordt er bij gelijk eindigen versterkte
promotie of verminderde degradatie toegepast in plaats van de in lid 3 genoemde
procedure. Het een en ander is ter beoordeling aan het RB.

§ 2. Bondsparencompetitie
Artikel 33

Toelating tot de competitie
1.

Rechten worden verworven op basis van geleverde prestaties in een vorige
competitie of kunnen op verzoek van een speler door de Weko worden
toegewezen.

2.

Voor de bondsparencompetities stelt de Weko jaarlijks vast welke spelers recht
hebben op een plaats in de diverse klassen en publiceert een overzicht van
rechthebbenden.

3.

Een paar kan zich voor de meesterklasse, eerste divisie of bondsklasse A alleen
inschrijven indien ten minste één van de spelers rechten voor de desbetreffende
klasse bezit. Voor de tweede divisie geldt een vrije inschrijving met inachtneming
van lid 5 van dit artikel. Aanvullend geldt dat paren waarvan ten minste één speler
rechten heeft voorrang hebben op paren waarvan geen enkele speler rechten
heeft.

4.

Een paar kan zich inschrijven voor de bondsklasse A als ten minste één van de
speelsters rechten heeft verworven.
Vrouwen die rechten hebben op een plaats in de bondsklasse A kunnen alleen met
dispensatie in de bondsklasse B spelen.

5.

Indien het aantal paren dat zich voor een klasse heeft ingeschreven het aantal
beschikbare plaatsen te boven gaat, worden eerst de paren geplaatst waarvan
beide spelers rechten hebben om in de desbetreffende klasse deel te nemen. Als
er daarna nog plaatsen beschikbaar zijn beslist de Weko. Paren die niet geplaatst
kunnen worden, kunnen hun inschrijving binnen veertien dagen na bekendmaking
kosteloos intrekken.

6.

Rechten op basis van de geleverde prestatie worden toegekend aan maximaal
twee spelers die namens het opgegeven paar hebben deelgenomen. In principe
worden deze toegekend aan de twee spelers die de meeste spellen hebben
gespeeld. Als er op basis van deze regel meerdere spelers in aanmerking komen
voor rechten wordt geloot, tenzij de spelers onderling tot overeenstemming
komen wie de rechten krijgt. Om in aanmerking te komen voor rechten moet een
speler minimaal 45% van de spellen gespeeld hebben. Een speler die op basis van
deze regeling rechten heeft verworven, kan een verzoek indienen om deze rechten
te mogen overdragen aan een andere speler die namens het paar heeft gespeeld,
mits die speler minimaal 45% van de spellen heeft gespeeld.
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7.

De Weko is te allen tijde bevoegd tot directe plaatsing van nieuwe en bestaande
paren in elk der klassen, zelfs als daardoor een eerdere beoogde maximale
deelname wordt overschreden. Indien van toepassing worden aan deze spelers op
dat moment ook rechten toegekend.

Artikel 34

Inrichting van de competitie
1.

De Weko bepaalt het aantal borden dat in elke afdeling van de door haar geregelde
klassen zal worden gespeeld en volgens welk schema dit zal gebeuren. Het zal de
inschrijving in elke afdeling zodanig proberen te reguleren dat het aantal
deelnemende paren even is.

2.

Het aantal borden dat in een bondsopenparencompetitie wordt gespeeld, bedraagt
bij voorkeur ten minste 150. Door het uitvallen/terugtrekken van paren tijdens de
competitie kan het werkelijk aantal gespeelde spellen lager uitvallen.

3.

Paren die zich voor een competitie hebben aangemeld, zijn verplicht alle voor deze
competitie vastgestelde wedstrijden te spelen of te zorgen voor invallers.

Artikel 35

Invallen, verzuimen en niet beëindigen van de competitie
1.

Indien een speler van een paar verhinderd is aan een zitting van een
bondsparencompetitie deel te nemen, is de overblijvende speler van het paar
verplicht met een invaller te spelen. Het is niet toegestaan een volledig
vervangend paar te laten invallen. Voor de invaller is voorafgaande toestemming
van de Weko vereist. Indien het paar in gebreke blijft, volgt degradatie tenzij de
Weko anders beslist. Bovendien kan de Weko een boete opleggen volgens artikel
44 lid 2.

2.

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 de competitie in een hogere
klasse van de competitie dan die waarin hij invalt. Er is in principe geen sprake van
een kennelijke versterking indien de invaller dezelfde rechten tot deelname aan de
competitie heeft als de speler waarvoor hij invalt.

3.

In de meesterklasse van de openparencompetitie kan nooit sprake zijn van een
kennelijke versterking als ingevallen wordt voor een speler met rechten op een
plaats in de meesterklasse.

4.

De Weko kan van het bepaalde in lid 2 dispensatie verlenen; aan deze dispensatie
kunnen voorwaarden worden verbonden.
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5.

Indien geen toestemming aan de Weko wordt gevraagd, kan de Weko besluiten dat
met een niet-gerechtigde speler is gespeeld, in welk geval het paar uit de
competitie wordt genomen en degradeert. De scores, behaald tegen het paar met
de niet-gerechtigde speler, komen te vervallen. Voor de overige scores van dit
paar geldt de regeling van lid 7 van dit artikel. Bovendien kan de Weko een boete
opleggen volgens artikel 44 lid 3.

6.

De invaller wordt geacht tot spelen gerechtigd te zijn geweest indien de Weko niet
binnen veertien dagen tot het tegendeel heeft besloten.

7.

Indien een paar de competitie niet beëindigt, gelden de volgende bepalingen:
 Resultaten behaald in een afgerond deel van de competitie waarbinnen elk
ander paar dit paar heeft ontmoet, blijven gehandhaafd.
 Resultaten behaald in een niet afgerond deel van de competitie blijven
gehandhaafd tenzij de Weko anders beslist. Als de scores gehandhaafd blijven
krijgen de paren die niet tegen het uitvallende paar kunnen spelen
gemiddelde-plus op twee van de spellen die ze tegen het uitvallende paar
hadden moeten spelen. De overige spellen tegen het uitvallende paar worden
als niet gespeeld gescoord.
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§ 3. Districtsparencompetities
Artikel 36

Toelating tot de competities
1.

Deelname aan een parencompetitie in een district is mogelijk indien men aan ten
minste één van de volgende voorwaarden voldoet:
 Ten minste één van de spelers is lid van een GL dat tot dit district behoort.
 Ten minste één van de spelers woont in dit district.
Het DB kan na overleg met het (de) daarbij betrokken district(en) een paar dat niet
aan vorenstaande eisen voldoet, tot een competitie in zijn district toelaten.

2.

Het is een speler, behoudens dispensatie van het DB, niet toegestaan in een
district aan een competitie deel te nemen indien hij reeds aan dezelfde competitie
in een ander district deelneemt of gedurende het lopende seizoen heeft
deelgenomen of daarvoor heeft ingeschreven.
Het is een speler, behoudens dispensatie van het DB, niet toegestaan in een
district aan een competitie deel te nemen indien hij rechten heeft op een plaats in
de meesterklasse of eerste divisie van de bondsparencompetitie.

3.

De speler die deelneemt aan een bondscompetitie verliest daardoor de rechten die
hij verworven heeft door eerder in hetzelfde seizoen deel te nemen aan een
gelijksoortige competitie in een district.

4.

Een paar dat speelt zonder benodigde dispensatie wordt uit de competitie
genomen. Voor de vaststelling welke paren degraderen, wordt dit paar als
degradant aangemerkt.

Artikel 37

Indeling in klassen
1.

De indeling van de paren in de verschillende klassen van een competitie in een
district geschiedt door het DB, waarbij rekening moet worden gehouden met de
resultaten van de vorige gelijksoortige competitie.

2.

Paren die in de vorige competitie in een ander district hebben gespeeld, hebben in
principe recht op een plaats in dezelfde klasse als waarop zij in dat district
aanspraak zouden hebben. Indien een paar tijdig hiertoe een met redelijke
argumenten omkleed verzoek indient, dient het DB dit verzoek in te willigen. Het
DB is echter gerechtigd een maximum te stellen aan het aantal paren dat op deze
wijze tot de competitie wordt toegelaten.
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3.

Indien een klasse in afdelingen wordt onderverdeeld en deze indeling niet
uitsluitend geografisch geschiedt, moeten sterke en zwakke paren zoveel mogelijk
over de afdelingen worden verdeeld.

4.

Een speler van een daartoe gerechtigd paar wiens partner niet beschikbaar is, is
in beginsel gerechtigd met een andere partner te spelen in de klasse waarin hij
aanspraak had.

5.

Een speler mag alleen met dispensatie van het DB in een lagere klasse spelen dan
waartoe hij is gerechtigd.

6.

Indien één of meer plaatsen in een klasse vrijkomen, beschikt het DB over die
plaats(en). Het DB kan in onderstaande volgorde plaats(en) toewijzen:
a) Aan extra gedegradeerde paren.
b) Aan nieuwe paren, ontstaan na splitsing van de oude paren, mits de nieuwe
spelers van de paren het klasseniveau hebben van de oorspronkelijke paren.
c) Door extra promotie toe te passen.

7.

Een paar, of een speler daarvan, gedegradeerd in de vorige competitie kan niet in
aanmerking komen voor een beschikbare extra plaats, uitgezonderd lid 6, sub a.

8.

Indien vóór of tijdens de vorige competitie in een district één der spelers van een
paar is vervangen, heeft de vervanger eerst dan recht op de door het paar
ingenomen plaats indien hij 55% of meer van de door het paar gespeelde spellen
heeft gespeeld. De verworven rechten behoren toe aan die twee spelers die het
grootste aantal spellen in de competitie hebben gespeeld. Een speler kan rechten
aan een andere speler overdragen mits deze ook minstens 55% van de door het
paar gespeelde spellen heeft gespeeld. In het geval dat niet ten minste twee
spelers 55% of meer van de door het paar gespeelde spellen hebben gespeeld
beslist het DB na overleg met de twee spelers die het grootste aantal spellen in de
competitie hebben gespeeld.

Artikel 38

Vervolgwedstrijden
1.

Het DB deelt aan de deelnemers mede welke paren in aanmerking komen voor
vervolgwedstrijden zoals bedoeld in artikel 3 lid 6. Deze paren dienen binnen de
daarvoor door het DB gestelde termijn aan dit DB kenbaar te maken of zij aan
deze wedstrijden wensen deel te nemen. Het DB verstrekt binnen de in artikel 6 lid
2 bedoelde termijn een opgave aan de Weko van de voor de vervolgwedstrijden uit
te nodigen paren. De Weko is gerechtigd ook andere paren toe te laten indien dit
haar wenselijk lijkt. Voor deelname aan deze vervolgwedstrijden is geen
inschrijfgeld verschuldigd.
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Artikel 39

Invallen en verzuimen
1.

Spelers die aan een competitie in een district deelnemen, zijn gerechtigd zich te
laten vervangen door (een) invaller(s). Zij zijn verplicht bij verhindering van één of
van beide spelers van het paar zelf voor vervanging te zorgen indien dit door het
DB wordt vereist. Dit dient te gebeuren met inachtneming van het bepaalde in de
leden 2 en 3 van dit artikel en in beide gevallen moet vooraf toestemming van het
DB zijn verkregen. Indien het paar in gebreke is volgt degradatie, tenzij het DB
anders beslist.
De door een dergelijk paar behaalde score geldt als score voor het paar, als had
het gespeeld zonder invaller(s). Het DB is bevoegd na verkregen toestemming van
de Weko een minimum en maximum te stellen aan de score die met een invaller
of invallers wordt behaald.

2.

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 de competitie in een hogere
klasse van de competitie dan die waarin hij invalt.

3.

Van het bepaalde in het tweede lid kan het DB dispensatie verlenen; aan deze
dispensatie kunnen voorwaarden worden verbonden.

4.

Indien geen toestemming aan het DB wordt gevraagd, kan het DB besluiten dat
met een niet-gerechtigde speler is gespeeld, in welk geval de scores, behaald
tegen het paar met de niet-gerechtigde speler, komen te vervallen. Dit paar krijgt
de score toegewezen, bedoeld in artikel 40 lid 1 sub b); ook artikel 44 lid 3 is van
toepassing.

5.

De invaller wordt geacht tot spelen gerechtigd te zijn geweest indien het DB niet
binnen veertien dagen tot het tegendeel heeft besloten.

6.

De districtswedstrijden mogen ook zo worden georganiseerd dat het is toegestaan
een aantal wedstrijden niet te spelen en ook niet voor vervangers te zorgen.
Uiterlijk op de eerste speeldag dient een paar aan te geven welke wedstrijden ze
niet aanwezig zal zijn en ook geen vervanging zal regelen. Het DB bepaalt
voorafgaand aan de betreffende districtswedstrijden welke vervangende score
afwezige paren in zulke gevallen krijgen toegewezen.
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Artikel 40

Vervangende score
1.

Indien een paar in een competitie in een district niet wordt vervangen en artikel 39
lid 6 niet van toepassing is, geldt het volgende:
a) Tenzij het DB voor aanvang van de competitie anders heeft bepaald, krijgt een
paar dat wegens een geldige en tijdig aan het DB medegedeelde reden, een en
ander ter beoordeling van het DB, van een zitting wegblijft, voor die zitting een
score toegewezen, gelijk aan het gemiddelde van de door dit paar behaalde en
nog te behalen scores, met een maximum van 52,5%. Een geldige reden is in
elk geval een melding voor aanvang van de competitie dat een paar een
bepaalde zitting zal wegblijven.
b) Een paar dat zonder geldige en tijdig aan het DB medegedeelde reden van een
zitting wegblijft, krijgt voor die zitting een score toegewezen, gelijk aan de
laagste van de door dit paar behaalde en nog te behalen scores, maar niet
meer dan 50%. Bovendien wordt van de in een percentage uitgedrukte
gemiddelde score die het paar over alle zittingen heeft behaald, 5 gedeeld
door het aantal zittingen afgetrokken. Het DB is bevoegd, indien daartoe
bijzondere aanleiding bestaat, in het in de vorige zinnen bedoelde geval een
andere vervangende score toe te kennen.
c) Een paar degradeert indien het meer dan twee zittingen heeft verzuimd.

2.

Indien het in een district is toegestaan om zich van te voren slechts voor een
beperkt aantal zittingen aan te melden geldt lid 1 overeenkomstig voor de
zittingen waar men zich voor aanvang van de competitie voor had aangemeld.

Artikel 41

Inrichting van de competities
1.

Het DB bepaalt het aantal borden dat in elke klasse zal worden gespeeld en
volgens welk schema dit zal gebeuren. Het zal de inschrijving in elke klasse
zodanig proberen te reguleren dat het aantal deelnemende paren even is.

2.

Het aantal borden dat in de districtsklassen wordt gespeeld, bedraagt ten minste
120. Door het uitvallen of terugtrekken van paren tijdens de competitie kan het
werkelijk aantal gespeelde spellen lager uitvallen.

3.

Indien de Weko wedstrijden om de landelijke kampioenschappen per
districtsklasse organiseert, kunnen de districtskampioenen en, indien de Weko
daartoe besluit, eventueel andere paren van de betrokken klasse daaraan
deelnemen.

4.

Indien een klasse uit meer dan één afdeling bestaat, kunnen de hoogstgeplaatste
paren van de afdelingen verder spelen om het districtskampioenschap van die
klasse. Vóór het begin van de competitie bepaalt het DB het aantal paren dat voor
het kampioenschap zal spelen.
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HOOFDSTUK 4

STRAFFEN EN PROTESTEN
§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 42
1.

Alle boetes worden per overtreding verbeurd. Boetes worden opgelegd door en
zijn verschuldigd aan het RB. Het RB stelt het GL of de betrokken speler op de
hoogte van de opgelegde boete. Het RB kan besluiten een boete geheel of
gedeeltelijk kwijt te schelden.

2.

Van beslissingen waarbij een andere straf dan een geldboete is opgelegd, dient
het beroep te worden ingesteld binnen veertien dagen nadat het RB de beslissing
schriftelijk aan het GL of de betrokken speler heeft medegedeeld.

3.

De districten zijn gerechtigd om lagere geldboetes te hanteren.

§ 2. Viertallencompetities
Artikel 43
1.

Een GL dat als ontvangende vereniging niet heeft voldaan aan de bepalingen van
artikel 22 lid 5 of 27 lid 4, verbeurt een boete van € 25,–.

2.

Degene die onjuiste inlichtingen verstrekt met betrekking tot het spelen met een
invaller, verbeurt een boete van € 100,–.

3.

Als een speler invalt in strijd met de voorwaarden van artikel 23 leden 1 of 3 of
artikel 28, leden 1, 2 of 3, verbeurt het GL een boete van € 100,–.

4.

Indien een niet als lid van een GL geregistreerde speler zonder voorafgaande
dispensatie heeft gespeeld, verbeurt dit GL een boete van € 100,–.

5.

Een GL dat heeft gespeeld met een daartoe niet-gerechtigde speler, verbeurt een
boete van € 50,–.

6.

Een GL, waarvan een viertal niet volledig aanwezig is binnen 30 minuten, of zoveel
eerder als door het RB bepaald, na het voor de wedstrijd bepaalde
aanvangstijdstip, verbeurt een boete van € 50,–.

7.

Een team dat in een viertallenwedstrijd speelt en het uitslagformulier niet volledig
invult, verbeurt een boete van € 10,– per keer.

8.

Als bij een decentrale bondsviertallenwedstrijd geen WL aanwezig is, verbeurt de
ontvangende vereniging een boete van € 50,–.
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9.

Een GL dat verantwoordelijk is voor de WL die een wedstrijdformulier niet binnen
de in artikel 17 lid 2 genoemde termijn inzendt, verbeurt een boete van € 25,–.

10.

Een GL dat een viertal uit een competitie terugtrekt zonder dat er volgens het RB
sprake is van overmacht, verbeurt een boete van € 100,–.

11.

Indien een wedstrijd niet kan worden voltooid, wordt aan het GL van een in
gebreke zijnd viertal door het RB een boete opgelegd van € 100,–.

12.

Viertallen die een wedstrijd spelen in strijd met artikel 11 lid 1 verbeuren een
boete van € 100,–.

§ 3. Parencompetities
Artikel 44
1.

Degene die onjuiste inlichtingen verstrekt met betrekking tot het spelen met een
invaller verbeurt een boete van € 100,–.

2.

Een deelnemer die niet voor vervanging zorgt in de bondsparencompetitie
verbeurt een boete van € 25,–.

3.

Een deelnemer die zich heeft laten vervangen door een daartoe niet gerechtigde
speler, verbeurt een boete van € 25,–.

4.

Een speler die wegblijft van een der zittingen van een districtsparencompetitie of
van vervolgwedstrijden zonder zich door een invaller te laten vervangen, verbeurt
een boete van € 25,–.

HOOFDSTUK 5

SLOTBEPALINGEN
Artikel 45
1.

Het RB beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

2.

Dit reglement kan worden aangehaald als "het Competitiereglement".

3.

Dit reglement trad voor het eerst in werking op 1 augustus 1971.
De huidige, gewijzigde tekst geldt met ingang van 1 september 2018.

Aldus vastgesteld door het Bondsbestuur in zijn vergadering van 22 augustus 2018.
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