Huishoudelijk reglement bridgeclub “LODGI”
Activiteiten
Artikel 1
a. Het bestuur organiseert voor de leden: competitie(s), vrije bridgeavonden en bijzondere
bridgedrives. Daarnaast kunnen open drives worden georganiseerd. Hiervan wordt tijdig een
jaarplanning gemaakt, welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ledenvergadering.
b. Het seizoen wordt bij voorkeur op de laatste donderdag van september geopend.
c. De algemene ledenvergadering wordt bij voorkeur in de maand februari gehouden.
d. De wedstrijdregels worden door het bestuur vastgesteld
e. Bij open drives kan het bestuur besluiten dat een niet-lid als wedstrijdleider en/of arbiter optreedt.
f. Het bestuur kan zich voor bepaalde activiteiten laten bijstaan door een commissie. Commissies zijn
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
Definities
Artikel 2
a. Wedstrijdleider
b. Arbiter
c. Competitie
d. Zitting
e. Ronde

Degene die tijdens het bridgen namens het bestuur de algemene
leiding heeft. Afgekort WL.
Degene die tijdens het bridgen onregelmatigheden beoordeelt.
Afgekort ARB.
Een aantal achtereenvolgende zittingen, eventueel gevolgd door
promotie/degradatie.
Een speelavond waarop een bepaald aantal ronden moet worden
gespeeld.
Een deel van een zitting waarbij de spelers niet van speeltafel
wisselen.

Competitie(s)
Artikel 3
a. Elk clubjaar organiseert het bestuur een competitie, per zitting minimaal zes ronden, per ronde vier
spellen. Bij voldoende deelname kan het bestuur besluiten meerdere competitielijnen in te stellen,
met meerdere competities. Het aantal groepen van deelnemers per competitie wordt dan door het
bestuur vastgesteld. De groepen worden in afnemende speelsterkte met letters aangeduid.
b. De competitieavonden worden gehouden op donderdag om de veertien dagen, volgens een door het
bestuur vastgesteld schema, in Grand Café & Hotel “LIBO” te Aalden.
c. Het bestuur kan hiervan om organisatorische redenen afwijken.
Overige bridgeactiviteiten
Artikel 4
a. Op de tussenliggende donderdagen kan het bestuur een aantal vrije bridgeavonden voor de leden
organiseren, introducés zijn hierbij incidenteel welkom.
b. Op de donderdag voor Kerst en Pasen kunnen speciale drives voor leden worden georganiseerd.
c. Het actieve seizoen wordt in april afgesloten met een slotdrive/slotdag.
d. Opendrives worden georganiseerd volgens de activiteitenplanning, welke op voordracht van het
bestuur door de leden wordt vastgelegd.
Deelname aan een competitie
Artikel 5
a. Indien in meerder competities wordt gespeeld, bepaalt het bestuur in samenspraak met de WL, de
indeling van de paren naar veronderstelde speelsterkte.

b. Een paar dat aan het begin van een competitie wordt geplaatst, is verplicht in dezelfde
samenstelling alle competities uit te spelen, tenzij een geldige rede voor ontbinding van het
partnership bestaat, zulks ter beoordeling van het bestuur.
Verzuim en invallers
Artikel 6
a. Een paar is verplicht bij verhindering op een competitieavond of een speciale drive voor leden
hiervan, uiterlijk de dag voor de speelavond, bericht te geven aan de WL,
b. Bij eenmalige verhindering van een volledig paar op een competitieavond wordt, ongeacht de
reden, een scoringspercentage van het eigen gemiddelde met een maximum van 50% toegekend.
Bij een tweede verhindering etc. idem met een maximum van 45%. Bij iedere derde en volgende
verhindering etc. idem met een maximum van 40%.
c. Wanneer in dezelfde competitiegroep van twee paren elk een partner verhinderd is, mogen de beide
overblijvende spelers met goedkeuring van de WL een paar vormen. De behaalde score van dit paar
wordt toegevoegd aan het totaal van de oorspronkelijke paren, waaruit de spelers afkomstig zijn.
d. De paren dienen op het vastgestelde tijdstip aanwezig te zijn. Bij te laat komen kan de WL voor de
niet gespeelde spellen een arbitrale score toepassen.
Promotie/degradatie
Artikel 7
a. De paren die in een competitieronde als nummer 1, 2, of 3 in hun groep zijn geëindigd promoveren.
b. De paren die in een competitie in hun groep op de laatste 3 plaatsen zijn geëindigd degraderen.
c. Bij een aaneengesloten ziekteperiode van 5 weken of langer van een competitiespeler blijft het paar
ingedeeld in de groep waarin men zich voor aanvang ven het verzuim bevond.
d. Indien om organisatorische redenen de groepsgrootte veranderd moet worden, kan het bestuur
versterkte promotie of degradatie toepassen.
Uitslag en ranglijst
Artikel 8
a. Na afloop van een competitieavond of drive wordt zo spoedig mogelijk de uitslag en de ranglijst
bekend gemaakt.
b. Clubkampioen aan het einde van het seizoen is het paar, dat alle competities van het seizoen in de
hoogste groep heeft gespeeld en daarbij het hoogste gemiddelde heeft behaald. Echter, wanneer een
paar om welke reden dan ook vier of meer keer niet aanwezig is geweest dan komt dit paar in dat
seizoen niet in aanmerking voor het clubkampioenschap.
Wedstrijdbepalingen voor parenwedstrijden
Artikel 9
a. Een ronde bevat vier spellen. De speeltijd bedraagt maximaal 30 minuten per ronde. Vijf minuten
voor het einde van een ronde wordt gewaarschuwd. Indien dan nog niet met het laatste spel is
begonnen, wordt dit spel als “niet gespeeld” ingevuld.
b. Paren die de tijd per ronde regelmatig overschrijden krijgen een waarschuwing. De tweede keer dat
dit op dezelfde avond gebeurt, wordt er door de WL een arbitrale score gegeven voor de betreffend
spellen.
c. De ARB/WL dient voor elke onregelmatigheid te worden geroepen. Deze probeert het probleem op
te lossen en bepaalt of er arbitrale maatregelen moeten worden getroffen. Verzuimt men bij
onregelmatigheden de AR/WL te roepen dan leidt dit tot het vervallen van alle rechten op dit spel.
d. Voor het bijhouden van scores wordt gebruik gemaakt van bridgemate De scores worden door
Noord in de bridgemate ingevoerd. Oost/West controleert het ingevulde nauwgezet. Notitiefouten
kunnen tot het einde van de betreffende ronde straffeloos worden gecorrigeerd.
e. Veranderingen in de score mogen alleen door de ARB/WL worden aangebracht.

f. Het uitlezen van de score kan alleen geschieden door de WL en personen die door de WL daartoe
zijn aangewezen.
g. Het is niet toegestaan om als een paar een stilzittafel heeft, bij een andere tafel te kijken, ook al
heeft dit paar die spellen reeds gespeeld.
h. Elk paar is verplicht -indien er door de tegenpartij om wordt verzocht- uitleg te geven over een
bieding.
i. Elk spel moet geschud en gegeven worden in aanwezigheid van tenminste een speler van elk paar.
j. Elke speler dient zijn kaarten te tellen voordat het spel begint en zorgt aan het einde van het spel
dat alle kaarten in het juiste vak van het mapje worden gestoken.
k. Elk paar controleert, aan de hand van het gidsbriefje of
1. Men de juiste tegenstander treft;
2. Men over de juiste spellen beschikt;
3. Men aan de juiste tafel zit;
4. Men in de juiste richting zit.
l. De speler die tijdens een zitting in de eerste ronde Noord respectievelijk Oost begint, blijft de
gehele zitting Noord respectievelijk Oost spelen. Indien men van lijn dient te wisselen, dan wordt
Noord Oost en omgekeerd.
Prijzen
Artikel 10
Het bestuur bepaalt wanneer, hoeveel en voor welke bedragen er bij clubactiviteiten prijzen
beschikbaar worden gesteld. Ook geeft het bestuur aan hoe deze over de winnaars worden verdeeld.
Slotbepalingen
Artikel 11
a. Dit reglement (en wijzigingen daarin) moeten worden goedgekeurd door de ledenvergadering.
b. Elk lid wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen.
c. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Vastgesteld in de speciale ledenvergadering van 31 januari 2002.
Gewijzigd 14-10-2004, art. 6 ld b en c en art 9 lid a.
Goedgekeurd door de ledenvergadering d.d. 24-09-2004.
Gewijzigd 04-09-2008, art. 8 lid c. Goedgekeurd door de ledenvergadering d.d.4-9-2008.
Gewijzigd 20-02-2020 en goedgekeurd door de ledenvergadering d.d. 20-02-2020.

