REGLEMENT LADDERCOMPETITIE
1. Alle wedstrijden verlopen zoveel mogelijk met inachtneming van de door de
Nederlandse Bridge Bond vastgestelde regels.
2. In een laddercompetitie wordt in principe gespeeld in groepen van 12 tot 14 paren; de
A-groep als hoogst geklasseerde en vervolgens de B-, C- en D-groep. De grootte van
de groepen wordt wekelijks door de wedstrijdleiding (WL) bepaald.
3. Een laddercompetitie telt een aantal vooraf door de WL vastgestelde zittingen
4. Bij aanvang van de competitie worden de groepen als regel gevormd naar het resultaat
van de voorafgaande competitie.
5. Nieuw gevormde paren uit leden, die beide aan de voorgaande competitie hebben
deelgenomen maar in verschillende groepen, worden als regel ingedeeld naar het
resultaat van de laagst geklasseerde in die competitie.
6. De indeling van nieuw gevormde paren uit leden die niet aan de voorgaande competitie
hebben deelgenomen vindt als regel plaats in de laagste groep.
7. In het geval dat een paar zijn partnerschap verbreekt, behoudt degene van de
combinatie die niet heeft verbroken zijn status in de groep waarin gespeeld werd.
Degene die het partnerschap heeft verbroken wordt in een lagere groep ingedeeld.
Indien geen schuldige is vast te stellen beslist de WL.
8. Indien een paar niet aanwezig is op een zitting (ongeacht de oorzaak) zal het
gemiddelde worden gehanteerd met een maximum van 50%.
Indien een paar in het seizoen meer dan 25% van het aantal zittingen heeft verzuimd
c.q. niet voor de score heeft gespeeld, zal voor elke volgende gemiste zitting in dat
seizoen het gemiddelde worden gehanteerd met een aftrek van 5% en een maximum
van 50%.
De WL kan in bijzondere gevallen, bijv. langdurige ziekte, afwijken van deze regeling.
9. Indien een lid van een paar verhinderd is, zoekt de WL een vervanger. Eerst worden de
beschikbare leden van de avond/middaggroep (incl. de slapende leden) gevraagd,
daarna een lid van de middag/avondgroep. Een clublid, waarvan de partner zich voor
de wedstrijd afmeldt en waarvoor de WL voor een invaller zorgt, zal zo snel mogelijk na
het tijdstip van afmelding, op de wedstrijddag door de WL gebeld worden. Indien geen
partner wordt gevonden zal de WL niet bellen. Het clublid dient zelf zijn/haar partner
over zijn/haar afwezigheid te informeren.
10. Wanneer een clublid met een invaller speelt kan het, mits het in de eigen of in een
hogere lijn wordt ingedeeld, vóór aanvang van de zitting bepalen of er voor de score
wordt gespeeld. Indien dit niet aan de WL wordt medegedeeld, gaat deze er van uit dat
er niet voor de score wordt gespeeld.
11. Spelen voor de score: de met een invaller behaalde score zal nimmer hoger of lager
worden toegekend dan de door het oorspronkelijke paar in de competitie behaalde
hoogste respectievelijk laagste score.

12. Spelers, die zonder voortijdige kennisgeving later op de speelavond/middag dan het
aanvangstijdstip verschijnen, verliezen in principe het recht om op deze avond aan het
spel deel te nemen. Toepassing van dit artikel zal zeker plaats vinden in die gevallen
waarin inmiddels één of meerdere invallers zijn aangezocht om de plaats van de
laatkomer(s) in te nemen.
13. Spelers die tijdens de wedstrijd de speelzaal uit onvrede verlaten of zich onsportief
gedragen, kunnen door het bestuur worden geschorst.
14. Het wisselen van de speelrondes wordt door de bridgeklok aangegeven. De speelduur
van een ronde is 28 minuten. Vijf minuten voor afloop van de ronde wordt een
waarschuwingssignaal gegeven. Na dit signaal mag niet meer aan een nieuw spel
worden begonnen. Het nog te spelen spel wordt geacht niet te zijn gespeeld. Indien
toch nog aan een spel wordt begonnen, kan een waarschuwing en mogelijk een
arbitraire straf volgen.
15. Aangezien bij een 14 parenschema in het Bridge-it systeem tafel 7 een vaste tafel is
voor paar 13, zal de WL bijhouden wie in het verleden reeds als paar 13 heeft
gespeeld, teneinde te vermijden dat hetzelfde paar regelmatig paar 13 zal zijn. Bij
toerbeurt zal dan een ander paar ingedeeld worden als paar 13.
16. Het gebruik van systeemkaarten is voor de A-groep vereist en voor de andere groepen
gewenst. Zodra de tegenstander u vraagt naar uw systeemkaart, bent u verplicht deze
te overleggen. Voor het opbergen van de systeemkaarten zal in de speelzaal een
opbergbakje aanwezig zijn.
17. In de bridgezaal wordt niet gerookt. Na afloop van de derde ronde wordt een rookpauze
ingelast van ca. 10 minuten.
18. Voor het bepalen van het clubkampioenschap komen slechts die paren in aanmerking
die minimaal 75 % van het totale aantal gespeelde wedstrijdavonden als vaste paren
hebben gespeeld.
19. In die gevallen waarin de behaalde score foutief in Bridge-it is ingevuld dan wel om
bepaalde redenen niet ingevoerd kan worden zal de WL moeten worden geraadpleegd.
20. Eventueel gewenste scorecorrecties worden door beide paren geparafeerd en bij de
WL aangeboden direct na afloop van de zitting.
21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de WL.
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