
Competitiereglement BC STAR 2019-2020 
 
Algemeen 

1. Dit competitiereglement geldt voor wedstrijden georganiseerd door BC STAR tijdens de 
clubavonden, als aanvulling op Wedstrijdreglement (aanvulling op de spelregels) van de 
Nederlandse Bridgebond, gewijzigd 16 september 2015.  

2. De clubavond is de dinsdagavond. De wedstrijden vangen aan om 19.45 uur. Wie later 
binnenkomt loopt de kans niet meer ingedeeld te kunnen worden. De speellocatie is het 
Denksportcentrum NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht 030 - 275 99 88.  

3. Systeemkaarten zijn verplicht, waarbij bijzondere afspraken duidelijk zichtbaar zijn op de 
voorkant. Stop-en alertregel zijn van toepassing.  
Het gebruik van Bruine Stickerconventies (BSC) en Hoogst Ongebruikelijke Methoden 
(HOM) is alleen toegestaan tijdens de interne parencompetities in de A-lijn, mits dit van te 
voren is goedgekeurd door van de TC.  

4. Voor te laat aanwezig zijn en overschrijden van de maximale speeltijd van een ronde kan 
een waarschuwing of speelstraf worden opgelegd conform het Wedstrijdreglement van de 
NBB. Er kan niet worden nagespeeld. 

 
Interne Viertallencompetitie   

5. De viertallencompetitie gaat over zeven avonden, per avond worden twee wedstrijden van 

14 spellen tegen verschillende teams gespeeld volgens het (vertraagde) Zwitserse systeem. 

Er wordt niet van tegenstander gewisseld. 

De TC deelt de eerste avond in, de laatste twee avonden worden er play-offs gespeeld.  

6. De vier beste teams in de stand na vijf speelavonden komen in aanmerking voor de play-

offs, mits zij minstens vier speelavonden aanwezig zijn geweest én de laatste twee 

avonden kunnen spelen. De overige teams blijven spelen volgens het Zwitsers systeem. 

Op de voorlaatste speelavond worden de halve finales over 28 spellen gespeeld, waarbij 

het hoogst genoteerde team zijn tegenstander mag kiezen. De winnaars én verliezers van 

de halve finales spelen op de laatste speelavond de finales over 28 spellen om de plekken 1 

t/m 4.  

Indien een play-off wedstrijd gelijk eindigt (in IMP), is het team dat in de stand na 5 

speelavonden hoger geëindigd is de winnaar van de wedstrijd. Er geldt geen Carry over. 

7. Om in de eindstand te worden opgenomen mag een viertal niet meer dan 2 speelavonden 

afwezig zijn geweest. Indien een viertal verhinderd is te spelen, dan wel met een of 

meerdere invallers speelt, moet de captain dit melden conform artikel 20.  

Wil men incidenteel deelnemen of wil een losse speler of een los paar spelen, dan meldt 

men dat op dezelfde manier. De TC beslist of dit mogelijk is.  

8. Indien een team zich tijdig heeft afgemeld voor een viertallenavond conform artikel 20, 

geldt een vervangende score van eigen gemiddelde met een maximum van 10 WP.  

Indien een team zich tijdig heeft afgemeld en er sprake is van clubbelang, geldt een 

vervangende score van eigen gemiddelde.   

Indien een team zich niet tijdig heeft afgemeld, geldt een vervangende score van het eigen 

gemiddelde - 3 WP met een maximum van 7 WP.  

Indien een team zich niet voor aanvang clubavond heeft afgemeld, geldt een vervangende 

score van 0 WP. 

De vervangende score geldt in alle gevallen voor beide wedstrijden van de speelavond. 



Topintegraal (TI) 
9. De topintegraal wedstrijden worden volgens het halve Barometersysteem gespeeld. Er 

wordt een serie van 6 wedstrijden gespeeld. Er wordt een individueel eindklassement 

opgemaakt. Om voor klassering in aanmerking te komen (kampioenschap, Jacques Buth 

beker) mag een speler niet meer dan twee wedstrijden afwezig zijn geweest. Voor de niet 

gespeelde avonden geldt een vervangende score van eigen gemiddelde - 3%.   

10. Om de TI voor alle leden aantrekkelijk te maken wordt de score per avond verhoogd met 
resp. 2, 4 en 6% voor B, C en D paren.  

Zomercompetitie  

11. De zomerserie bestaat uit acht ronden. De uitslag wordt berekend volgens de 

Butlermethode.  

12. Niet-leden betalen een vooraf door het bestuur vastgestelde bijdrage.  

 

Interne Parencompetitie  

13. Een driemanschap kan zich aanmelden voor een competitie.  

14. De clubcompetitie bestaat uit 4 series. Per serie worden zeven wedstrijden gespeeld. Voor 

twee series wordt de uitslag berekend volgens de Butlermethode (Butler) en voor twee 

series wordt de uitslag berekend in matchpunten (Howell).  

15. Om voor promotie in aanmerking te komen, mag men niet meer dan twee wedstrijden 

afwezig zijn geweest. Voor degradatie is geen minimumaantal wedstrijden gesteld.  

16. Kan een paar een gehele serie niet deelnemen, dan moet dit voorafgaand aan de 

competitie gemeld worden conform artikel 20. De afmelding vervalt indien het paar toch 

één of meerdere wedstrijden meespeelt. De niet-gespeelde speelavonden voor de eerste 

deelname gelden als niet gespeeld met tijdige afmelding. 

Indien een paar zich na aanvang van de eerste clubavond van een serie afmeldt, volgt 

degradatie naar de naastgelegen lagere lijn. 

17. Indien een paar zich tijdig heeft afgemeld voor een clubavond conform artikel 20, geldt een 

vervangende score van eigen gemiddelde - 3% (Howell) of eigen gemiddelde - 10 IMP 

(Butler). Indien een paar zich niet tijdig heeft afgemeld, geldt een vervangende score van 

eigen gemiddelde - 5% (Howell) of eigen gemiddelde - 15 IMP (Butler). 

Indien een paar zich niet voor aanvang clubavond heeft afgemeld, geldt een vervangende 

score van eigen gemiddelde - 10% (Howell) of eigen gemiddelde - 30 IMP (Butler). 

Indien een paar zich tijdig heeft afgemeld en er is sprake van clubbelang, geldt een 

vervangende score van eigen gemiddelde. 

18. De TC besluit per serie per groep over het aantal paren dat promoveert en degradeert en 

communiceert dat via de website ten minste 3 weken voor het eindigen van de competitie. 

In principe degradeert 25% van het aantal paren in de eindstand naar de naastgelegen 

lagere lijn. Promotie is afhankelijk van de degradatie uit de naastgelegen hogere lijn.  

19. De TC streeft een evenwichtige verdeling van het aantal paren over de lijnen na. De TC kan 
versterkte promotie en/of degradatie toepassen. 

Af- en aanmelden  

20. Voor de Interne Viertallen- en Parencompetities is afmelden verplicht conform artikel 21. 

Afmelden voor de Butler en Howell is mogelijk tot uiterlijk 14.00 uur dezelfde speeldag.  

Voor de Interne Viertallencompetitie dient men zich uiterlijk op de maandag voorafgaande 

aan de wedstrijd af te melden. 



21. Voor af- en aanmeldingen en het doorgeven van invallers dient het e-mail formulier op de 

website www.bcstar.nl gebruikt worden. Meldingen worden doorgestuurd naar Jan Meijer 

èn zijn vervangers. Het is ook mogelijk om telefonisch 030-6662589 (Jan Meijer) of 

persoonlijk af te melden op een voorafgaande speelavond.  

Aanmeldingen zijn zeer gewenst voor een Topintegraal of Zomercompetitie. 

 

Invallers 

22. Invallers dienen voor aanvang clubavond te worden gemeld aan de TC conform artikel 21.  

23. Een speler, die met een invaller speelt of een combinatie vormt met een ander spelend lid, 

speelt altijd voor zijn punten.  

Een speler van een driemanschap mag invallen in een ander paar (in dezelfde of een 

hogere lijn), als de andere twee spelers van het driemanschap ook spelen. De score van de 

twee spelers telt voor het driemanschap. 

24. Invallen door niet-leden is toegestaan. Een niet-lid mag maximaal 2 keer per serie spelen.  

 In de B groep is iemand gerechtigd als invaller als zij/hij maximaal 2e divisie speelt. 

 In de C groep is iemand gerechtigd als invaller als zij/hij maximaal hoofdklasse speelt. 

 In de D groep is iemand gerechtigd als invaller als zij/hij maximaal 1e klasse speelt. 

 Voor de A groep, Topintegraal en Interne Viertallen geldt geen speelsterktebeperking. 

25. Wanneer een paar gevormd wordt door twee spelers uit dezelfde groep, dan dient in die 
groep gespeeld te worden.  
Wanneer een speler uit een lagere groep (bijv. B) een combinatie vormt met een speler uit 
een hogere groep (bijv. A), dan dient het paar in de hogere groep te spelen.  
Bij twee of meer groepen verschil (bijv. een A-speler vormt een combinatie met een C-
speler), dan speelt het paar in de (hoogste) tussenliggende groep. 

Kennismaken 

26. Meespelen van een paar waarvan beide spelers geen lid zijn, kan op een Topintegraal, 
gedurende de Zomercompetitie en als reserve bij de Interne Viertallencompetitie.  
De TC behoudt zich het recht voor hierop een uitzondering te maken, indien dit bijdraagt 
aan een beter verloop van de speelavond. 

 

Protest 

27. Wil men in beroep gaan tegen een beslissing van de arbiter bij een van de clubwedstrijden, 

dan dient daarvoor een protestformulier te worden ingediend bij de dienstdoende arbiter. 

Protesteren kan tot een half uur na afloop van de speelavond. Het protest wordt indien 

mogelijk nog dezelfde avond behandeld door het protestcomité. Protestformulieren zijn 

verkrijgbaar bij de wedstrijdleiding. Bij een protest hoort een protestgeld van 15 euro. 

28. De uitslag van het protestcomité is bindend voor de uitslag van de avond. 

Het protestcomité bepaalt of het protestgeld wordt teruggegeven. 

 

Slotbepaling 

29. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC. Wanneer de TC om haar 

moverende redenen van het bepaalde in dit reglement wenst af te wijken, zal zij hiervoor 

van geval tot geval toestemming van het bestuur moeten verkrijgen. 

http://www.bcstar.nl/1/clubinformatie/contact-pagina/e-mail-af-en-aanmelden/

