Wedstrijdreglement
Wedstrijdleiding
Artikel 1
Zittingen worden ingericht door een lid van de Technische Commissie. De
wedstrijdleider wordt aangewezen door het bestuur.

Artikel 2
De Technische Commissie wordt aangewezen door het Bestuur en heeft tot taak:
-het toekennen van een fictieve ranking score bij de start van het competitieseizoen
en tijdens de competitie aan nieuwe spelers en invallers.
-het voorbereiden en uitwerken van de zittingen.
-het adviseren van het bestuur bij eventuele wijzigingen in het wedstrijdreglement.

Ranking systeem
LBC maakt gebruik van de NBB-Clubranking. De NBB-Clubranking faciliteert een
eerlijke competitie en vertaalt bridgeprestaties naar rankingpunten die gebruikt
worden voor zowel de lijnindeling als ook voor de berekening van het
kampioenschap. Hoe beter de prestatie, hoe meer punten. De lijn onder de A-lijn , de
B-lijn , wordt volgens dezelfde methodiek berekend waarbij de boven- en ondergrens
per lijn 10 ranking punten minder zijn dan in de A-lijn. Zo ook voor de C-lijn. De top
in de A-lijn levert 100 punten op en de laagste score in de A-lijn levert 60 punten op.
De top in de B-lijn levert 90 punten op en de laagste in de B-lijn 50 punten. De top in
de C-lijn levert 80 punten op en de laagste in de C-lijn krijgt 40 punten. Het NBBClubranking programma wordt tevens gebruikt voor een optimalisering van de
ontmoetingen in het verloop van de competitie.

Artikel 3
Voor de lijnindeling in de competitie krijgt een speler een ranking van de laatste 6
zittingen waarin hij heeft deelgenomen.

Artikel 4
De ranking van een paar wordt bepaald door de individuele ranking punten van beide
spelers bij elkaar op te tellen.

Artikel 5

Voor een zitting worden de paren in 2 of 3 lijnen ingedeeld van ongeveer gelijke
grootte, waarbij in de A-lijn de paren zitten met het hoogste aantal rankinpunten en
in de B-lijn de daarna hoogste en zo verder in de C-lijn. ( laddersysteem ). Indien de
groepen niet van gelijke grootte zijn wordt ernaar gestreefd de A-lijn de grootste te
maken.

Artikel 6
Als van een paar een speler verhinderd is op een zitting te spelen wordt er door de
indeler een vervanger gezocht of de speler doet zelf een voorstel voor een invaller.

Artikel 7
Indien een paar uiteenvalt dienen beide spelers zo spoedig mogelijk een nieuwe
partner te zoeken.

Artikel 8
Spelers die geen vaste partner hebben kunnen als invaller binnen de club
opgeroepen worden om te spelen met een speler waarvan de partner afwezig is

Clubkampioenschap
Artikel 9
Het clubkampioenschap wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van alle
rankingpunten die het paar in de opgegeven samenstelling heeft behaald. Om
clubkampioen te kunnen worden moet het paar minimaal 20 scores hebben behaald.
Indien een paar in de opgegeven samenstelling meer dan 20 scores heeft gehaald
vervallen maximaal de 2 slechtste resultaten maar er dienen minimaal 20 scores over
te blijven.

Spelregels
Artikel 10
Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de Nederlandse Bridgebond ( NBB ). Bij
overtreding van de spelregels zal de leider van de wedstrijd zich laten assisteren
door de door NBB opgeleide arbiter(s).

Artikel 11

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur in overleg met de
leider van de wedstrijd en de technische commissie.

Dit wedstrijdreglement is voor de eerste maal opgesteld op 28 november 2018 door de Technische
Commissie en goedgekeurd na overleg met het Bestuur van LBC.

