HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB STEENWIJK.
Art.1. Het clubjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Art.2. Jaarlijks wordt in de maand september of oktober een Algemene Ledenvergadering
gehouden.
Art.3. Het Bestuur of de Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot benoeming van een
wedstrijdleider en wedstrijdcommissie. Deze commissie bestaat uit tenminste drie leden en
beslist over tijdens de wedstrijd ontstane geschillen. Deze commissie is tevens belast met
de controle van de competitiestanden. De wedstrijdleider leidt, in overleg met het bestuur,
de door het bestuur te bepalen wedstrijden.
Art.4. De contributie der leden wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld.
Art.5. Wedstrijdregels.
Bij de wedstrijden zijn de Spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond
van toepassing.
Het gebruik van een deugdelijk ingevulde systeemkaart is verplicht.
Voor het clubkampioenschap worden alleen de in de A-lijn behaalde scores geteld, de vier
totalen van de competitierondes worden bij elkaar geteld en gedeeld door het totaal aantal
speelavonden. Hieruit ontstaat een gemiddeld percentage, het paar met het hoogste
gemiddeld percentage is clubkampioen. Een competitierondetotaal ontstaat door de zeven
behaalde scores (eventueel met aftrek wegens afwezigheid) bij elkaar te tellen.
Bij een rond pas wordt er niet opnieuw gedeeld.
Voor elk spel waarvan bij het einde van de ronde geen score is ingevoerd in de bridgemate
krijgen beide paren 40% , tenzij volgens de wedstrijdcommissie overduidelijk is dat één paar
geen schuld treft, dan zal de commissie voor dat spel voor dat paar een arbitrale score
vaststellen.
Art.6. Competitie.
De vaste speelavond is op maandagavond, aanvang 19.40 uur. Een competitieronde bestaat
in het algemeen uit zes of zeven zittingen. Na elke competitieronde volgt verplichte
promotie of degradatie voor het aantal paren dat tijdens de competitieronde bekend is
gemaakt. Regels voor promotie en degradatie alsmede eventuele groepswijzigingen worden
door de wedstrijdcommissie, indien nodig, vastgesteld. Indien twee paren hetzelfde
competitiegemiddelde hebben behaald bepalen onderlinge resultaten de eindrangschikking.
Art.7 Scores bij afwezigheid.
Bij afwezigheid van een paar zal voor de eerste avond afwezigheid het eigen gemiddelde van
deze competitieronde worden geteld, tenzij het de laatste avond van de competitieronde
betreft en de afwezigheid niet voor de aanvang van de competitieronde werd gemeld aan de
wedstrijdleider. Voor de tweede afwezigheid of afwezigheid op de laatste avond van de
competitieronde wordt de score voor die avond: het eigen gemiddelde min 5% Bij de derde
keer afwezigheid wordt de score het eigen gemiddelde min 10% . Bij vier keer afwezigheid
volgt degradatie. Een paar dat voor aanvang van een competitieronde aan de wedstrijdleider
meedeelt, dat zij deze competitieronde niet zullen meespelen behoudt zijn plaats in de
betreffende groep. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdcommissie van dit artikel afwijken.

Art.8. Groepsindeling.
Indien twee leden een nieuw paar vormen, wordt het paar ingedeeld in de groep waarin de
laagst geklasseerde speler een plaats heeft. Indien een speler een paar vormt met een nieuw
lid of een niet aan de competitie deelnemend lid, dan behoudt die speler zijn verworven
plaats. Nieuwe leden die samen een paar vormen beginnen in de onderste lijn, tenzij de
wedstrijdcommissie anders beslist. Indien een paar na promotie uit elkaar valt, dan houden
beide spelers het recht om in de hogere groep te spelen, tenzij een van beide aangeeft liever in
de lagere groep te blijven. Het kan dan voorkomen dat er groepen zijn waarin een oneven
aantal paren speelt. Dit kan aan het eind van de volgende competitieronde d.m.v. versterkte
degradatie/promotie worden recht getrokken.
Wanneer de helft van twee paren gedurende een langere periode afwezig is en de
overgebleven spelers vormen voor die periode een paar, dan geldt de behaalde score voor
beide paren. Dit houdt in dat beide paren kunnen promoveren/degraderen.
Art.9. Invallers.
Indien één der spelers van een paar is verhinderd dient hij dit op de speeldag tussen 10.00
en 12.00 uur te melden aan de coördinator. Het spelen met een invaller moet altijd in
overleg met de coördinator. Hij kan dan:
a: spelen met een speler uit dezelfde groep. In dit geval geldt de behaalde score, tenzij deze
lager is dan 45%, In dat geval krijgen beide paren een score van 45% toegewezen.
b: spelen met een speler uit een andere groep of met een speler van buiten de club.
Indien iemand in een hogere groep invalt, of met een speler uit een lagere groep speelt
bedraagt de minimale score 45%.
Indien men in een lagere groep invalt of speelt met een invaller van buiten de club kan
nooit meer dan 55% worden gescoord. Ook hier bedraagt de minimale score 45%.
Er wordt alleen van de onder b: genoemde scores afgeweken als het eigen gemiddelde hoger
dan 55% of lager dan 45% is. Wanneer deze situatie zich voordoet worden de andere scores
in de groep niet aangepast.
Art.10. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, in
overleg met de wedstrijdcommissie.
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