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Preambule:

De artikelen van dit reglement zijn ter bevordering van
de leesbaarheid voorzien van cursief gedrukte titels.
Deze titels maken geen deel uit van het reglement.

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
NBB
WBF
EBL
Statuten
HR
BB
DB
GL
RB
CvB

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

WEKO
WL
PC
PK
Spr

:
:
:
:
:

WP
IMP
MP

:
:
:

versie 1995

Nederlandse Bridge Bond
World Bridge Federation
European Bridge League
Statuten van de NBB
Huishoudelijk Reglement van de NBB
Bondsbestuur van de NBB
Districtsbestuur of districtsbesturen van de NBB
Gewoon Lid of Gewone Leden van de NBB
Organiserende Instantie zoals bedoeld in de Spr (Regelend Bestuur)
Commissie, bedoeld in artikel 21 van de Statuten (Commissie van
Beroep)
Commissie inzake het wedstrijdwezen
Wedstrijdleider
Protestcomité
Protestcommissie, ingesteld bij besluit van het BB van 4 juli 1977
'Spelregels voor wedstrijdbridge', zoals vastgesteld door de WBF, in
Nederlandse vertaling uitgegeven door de NBB
Winstpunt(en)
Internationale matchpunt(en)
Matchpunt(en)
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Artikel 2
Toepassing van dit reglement
1. Dit reglement is als aanvulling op de Spr van toepassing op alle door het BB, een
DB of een GL georganiseerde en/of overeenkomstig artikel 34 HR goedgekeurde
wedstrijden.
2. Een GL is bevoegd voor door dit GL georganiseerde wedstrijden andere
strafbepalingen vast te stellen voor te laat komen en/of te langzaam spelen of te
bepalen dat daarvoor geen straffen worden opgelegd.
Artikel 3
Roken
1. Tenzij op basis van het tweede, derde of vierde lid van dit artikel een andere
regeling toepassing vindt, is tijdens bridgewedstrijden het navolgende voor de
spelers van toepassing:
a) vanaf een half uur voor het vastgestelde begin van iedere zitting is het
verboden te roken in de speelzaal;
b) aan een tafel mag alleen worden gerookt indien ieder der spelers daar
uitdrukkelijk toestemming voor geeft;
c) indien een wedstrijd wordt gespeeld in de accommodatie van een GL dat
huisregels heeft vastgesteld met daarin eigen rookbeperkingen, dan gelden
deze aanvullend;
d) de WL is bevoegd het roken te verbieden gedurende door hem te bepalen
perioden en op door hem aan te wijzen plaatsen.
Het is toeschouwers in alle gevallen verboeden vanaf een half uur voor het
vastgestelde begin van iedere zitting te roken. Toeschouwers die roken en hierin
volharden na door de WL te zijn gewezen op deze overtreding, wordt de toegang
tot de speelzaal ontzegd.
2. Tijdens bridgewedstrijden, waarvoor het BB als RB optreedt, is roken verboden in
de speelzaal vanaf een half uur voor aanvang van iedere zitting. In afwijking van
het in dit lid bepaalde kan het BB wedstrijden aanwijzen ten aanzien waarvan het
eerste lid of het vierde lid van dit artikel van toepasing is.
3. De algemene vergadering van een district kan voor districtswedstrijden eigen
rookregels voor spelers vaststellen. Bij gebreke daarvan geldt het eerste lid van dit
artikel. Indien de algemene vergadering van een district van deze bevoegdheid
gebruik maakt, blijft het navolgende van toepassing:
a) indien een wedstrijd wordt gespeeld in de accommodatie van een GL dat
husregels heeft vastgesteld met daarin eigen rookbeperkingen, dan gelden
deze aanvullend;
b) de WL is bevoegd het roken te verbieden gedurende door hem te bepalen
perioden en op door hem aan te wijzen plaatsen.
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4. Op wedstrijden, georganiseerd door een GL, die niet de toestemming bedoeld in
art. 34 HR behoeven, is het in het eerste lid van dit artikel bepaalde niet van
toepassing.
5. Overtreding van een rookverbod, opgenomen in dit artikel of uitgevaardigd op
basis daarvan, is een overtreding in de zin van art. 90 Spr. en zal indien nodig
door de WL worden bestraft met toepassing van art. 91 Spr.

Besluit ex artikel 3 lid 2 Wedstrijdreglement
Op grond van artikel 3 lid 2 laatste zin van het WR wijst het Bondsbestuur de
navolgende wedstrijden aan met aanduiding van de toepasselijke regeling:
1. decentraal te spelen wedstrijden in de viertallencompetitie in de Tweede Divisie of
hoger: artikel 3 lid 1 WR is van toepassing;
2. wedstrijden in bekertoernooien voor twaalftallen: artikel 3 lid 1 WR; met
uitzondering van de finales, waarop artikel 3 lid 2 WR van toepassing is;
3. westrijden in het TAS bridgetoernooi: artikel 3 lid 2 WR met dien verstande dat
voor voorronden geldt:
a) dat indien de wedstrijd ter plaatse door een GL wordt georganiseerd voor zijn
leden artikel 3 lid 4 WR van toepassing is;
b) in de overige gevallen is artikel 3 lid 1 WR van toepassing, tenzij de
organisator ter plaatse vooraf aankondigt dat artikel 3 lid 2 wordt toegepast.
4. wedstrijden in het Ruitenboertoernooi: artikel 3 lid 2 met dien verstande dat
gedurende de eerste ronde artikel 3 lid 4 van toepassing is;
5. Primavera Toekomsdrives: artikel 3 lid 1 met dien verstande dat de organisator ter
plaatse vooraf kan aankondigen dat hij artikel 3 lid 2 zal toepassen.
Utrecht, 4 augustus 1999
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Artikel 4
Organisatie van de wedstrijd
1. Voor de aanvang van de wedstrijd wordt door of namens het RB medegedeeld uit
hoeveel spellen deze zal bestaan.
2. Zonder toestemming van de WL mag een speler zich tijdens een ronde niet van
zijn plaats verwijderen.
Artikel 5
Speeltempo
1. De duur van een ronde is gebaseerd op een tempo van gemiddeld 7½ minuut per
spel. Het RB en ook de WL kan hiervan afwijken.
Artikel 5A
Bewust gehaalde slechte score
1. Het is niet toegestaan om met opzet op een spel een slechte score in scorepunten
te halen, ook niet indien een speler daar gelet op de wedstrijdbepalingen voordeel
van zou kunnen hebben. Overtreding van deze bepaling leidt automatisch tot
onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname aan de betreffende wedstrijd of
competitie.
2. Indien de wedstrijdleider constateert dat een deelnemer met opzet een slechte
score in scorepunten heeft behaald, zal hij de betreffende deelnemer van verdere
deelname aan de zitting uitsluiten. De wedstrijdleider meldt de uitsluiting onverwijld
aan de organiserende instantie, die de betreffende deelnemer uitsluit van de rest
van de wedstrijd of competitie.
3. Een protest tegen de beslissing van de wedstrijdleider dat een deelnemer zich
heeft schuldig gemaakt aan overtreding van lid 1 van dit artikel schort de
uitsluitingen niet op. Een zodanig protest dient, ongeacht de aard van de wedstrijd
of competitie en met voorbijgaan aan hetgeen in verband met de wedstrijd of
competitie ten aanzien van protesten is geregeld, altijd te worden behandeld door
de PK. Een voor de wedstrijd of competitie ingesteld PC is niet bevoegd een
zodanig protest in behandeling te nemen.
4. Indien de PK na een daartoe strekkend protest beslist dat een overtreding van lid
1 van dit artikel niet heeft plaatsgevonden zal de deelnemer door de
organiserende instantie in al zijn rechten worden hersteld.
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5. Met betrekking tot de door betreffende deelnemer behaalde resultaten wordt als
volgt gehandeld:
a. Indien de wedstrijd onderdeel is van een bonds- of districtsviertallencompetitie, wordt de betreffende wedstrijd geannuleerd en overeenkomstig de
bepalingen van het CR opnieuw vastgesteld, waarbij de in overtreding zijnde
deelnemer niet opnieuw mag worden opgesteld;
b. Indien de wedstrijd of competitie niet is onderverdeeld in een of meer kwalificatieronden, gevolgd door een of meer finaleronden, worden alle resultaten
van de betreffende deelnemer geannuleerd, tenzij de wedstrijd of competitie
bestaat uit meerdere Round Robins, in welk geval slechts de resultaten van de
lopende Round Robin worden geannuleerd;
c. Indien de wedstrijd of competitie is onderverdeeld in een of meer kwalificatieronden gevolgd door een of meer finaleronden, worden uitsluitend alle
resultaten in de lopende ronde geannuleerd. Resultaten behaald in
voorafgaande ronden blijven in stand.
6. Indien dat voor de vaststelling van de uitslag van de wedstrijd of competitie
noodzakelijk is wordt aan tegenstanders van de betreffende deelnemer, van wie
een resultaat op grond van lid 5 van dit artikel wordt geannuleerd, een kunstmatige
arbitrale score toegekend als volgt:
a. In parenwedstrijden per geannuleerd spel het eigen gemiddelde van de tot aan
het moment van het geannuleerde resultaat behaalde resultaten;
b. In viertallenwedstrijden met uitslagbepaling in WP het eigen gemiddelde van
de tot aan het moment van het geannuleerde resultaat behaalde resultaten;
c. In viertallen wedstrijden met uitslagbepaling in IMP alsmede in Butlerwedstrijden het behaalde gemiddelde van de tot aan het moment van het geannuleerde resultaat behaalde gemiddelde per spel.
7. De organiserende instantie meldt een uitsluiting op grond van dit artikel onverwijld
aan het Bondsbestuur, dat binnen dertig dagen na het voorval besluit over het
voorleggen van de overtreding aan de Straf- en Tuchtcommissie.
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Artikel 6
Afspraken over bieden en tegenspelen
1. De WEKO geeft voorschriften omtrent het model en de wijze van invullen van de
systeemkaart. Een GL kan afwijkende voorschriften vaststellen.
2. Onmiddellijk na aanvang van een ronde dient ieder paar aan elk van de
tegenstanders een ingevulde systeemkaart te overhandigen.
3. Het paar is verplicht zijn afspraken desgevraagd mondeling toe te lichten.
4. Het RB kan het gebruik van afspraken reglementeren. De regels kunnen onder
meer omvatten:
a) een verbod op het gebruik van door WBF, EBL en/of NBB aangeduide
systemen en/of bied- en tegenspelafspraken;
b) een voorschrift een uitgebreide beschrijving van afspraken vóór een door het
RB te bepalen datum aan het RB in te zenden ter distributie aan de overige
deelnemers;
c) het verlenen van toestemming aan de overige deelnemers om aan tafel een
schriftelijke weergave te raadplegen van een verdediging tegen door WBF,
EBL en/of NBB aangeduide systemen en/of bied- en tegenspelafspraken;
d) bij viertallenwedstrijden het ontnemen van het recht om als laatste aan tafel
plaats te nemen.
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Artikel 7
Gebruik van scoreformulieren en systeembeschrijvingen
1. Behoudens het in dit artikel toegestane mogen door spelers tijdens een ronde
geen aantekeningen worden gemaakt.
2. De in het officiële scoreformulier gevraagde gegevens betreffende een spel
worden bij voorkeur door Noord ingevuld, tenzij het RB een officiële scorer heeft
aangewezen.
3. Het is spelers toegestaan aantekening te houden van het gespeelde contract, de
leider, het resultaat, de score en de uitkomst. Deze aantekeningen mogen niet
zichtbaar zijn voor tegenstanders in latere ronden van dezelfde zitting.
4. Buiten de in artikel 6 bedoelde gegevens mogen de spelers tijdens het bieden en
spelen geen reglementen, aantekeningen of andere bescheiden raadplegen.
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Artikel 8
Bidding boxes
1. Voor het gebruik van bidding boxes gelden de volgende regels:
a) de speler legt de stapel biedkaarten voor zich op tafel, de tekst gericht naar
het midden van de tafel. De biedkaarten worden van links naar rechts in een
rij geplaatst zodat de biedkaarten elkaar gedeeltelijk overlappen, maar wel alle
biedingen zichtbaar zijn;
b) nadat het bieden is gesloten en de spelers voldoende tijd hebben gehad het
biedverloop te bestuderen, worden de biedkaarten in de bidding box
teruggeplaatst. Het RB kan toestaan dat de kaart of kaarten die aangeven welk
contract wordt gespeeld op tafel blijft liggen;
c) een bieding wordt geacht te zijn gedaan zodra de biedkaart uit de bidding box
is gehaald met de kennelijke bedoeling, hiermede een bieding te doen;
d) aarzelen bij het uitnemen van biedkaarten is in strijd met de Spr;
e) voor de toepassing van artikel 25 Spr wordt een bieding geacht abusievelijk te
zijn gedaan als de speler een biedkaart heeft aangeraakt die niet
correspondeert met zijn bedoeling. Vervanging van de niet voorgenomen
bieding kan slechts plaatsvinden zolang de partner daarna geen bieding heeft
gedaan;
f) na een wijziging als onder e) bedoeld mag de linkertegenstander zijn bieding
straffeloos door een andere vervangen als hij op zijn beurt en vóór de
wijziging een bieding heeft gedaan1.

1

Voor de toepassing van artikel 16 Spr wordt de speler die als eerste zijn bieding wijzigt
beschouwd als lid van de overtredende partij.
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Artikel 9
Alerteerbepalingen
1. Alerteren is verplicht. De WEKO stelt de criteria voor een alerteerregeling vast.
De WEKO en ook het RB kan voorschrijven dat bepaalde groepen spelers worden
ontslagen van de verplichting tot alerteren.
2. De tegenpartij heeft het recht het alerteren te verbieden. Dit dient bij aanvang van
de ronde kenbaar te worden gemaakt. Een paar dat van dit recht gebruikt maakt
wordt daardoor niet zelf ontslagen van de plicht te alerteren.
3. Het alerteren geschiedt door de partner van de speler die een te alerteren bieding
heeft gedaan:
a) als gebruik gemaakt wordt van bidding boxes door de alertkaart te hanteren;
de alertkaart dient vervolgens te worden teruggestoken in de bidding box;
b) als geen bidding boxes worden gebruikt of als in de bidding box geen
alertkaart aanwezig is: door na de bieding op de tafel te kloppen.
De alerterende speler dient zich ervan te vergewissen dat beide tegenstanders dit
hebben opgemerkt.
4. Ook na het geven van een alert blijven de bepalingen van artikel 20 Spr
onverminderd van kracht.
Artikel 10
Stopregel
1. Tenzij het RB anders voorschrijft, moet een openingsbod van 2 of hoger, alsmede
ieder sprongbod worden voorafgegaan door een waarschuwing als volgt:
a) als gebruik gemaakt wordt van bidding boxes: door de stopkaart voor beide
tegenstanders zichtbaar op tafel te leggen; als de stopkaart ontbreekt dient de
uitgenomen stapel biedkaarten eerst omgekeerd op tafel te worden gelegd,
en vervolgens te worden omgedraaid;
b) als geen bidding boxes worden gebruikt: door het bod te laten voorafgaan
door het woord 'stop'.
2. Na een bod als in lid 1 omschreven is de volgende speler verplicht ca 10
seconden te wachten voor hij een bieding doet. Elke bieding binnen deze periode
kan als een ongeoorloofde inlichting worden aangemerkt.
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Artikel 11
Tafelschermen
1. Het RB kan voor bepaalde wedstrijden of categorieën van wedstrijden het gebruik
van tafelschermen voorschrijven. Het RB regelt het gebruik van de schermen en
de consequenties daarvan voor de toepassing Spr en dit reglement.
Artikel 12
Bepaling van de score
1. Het omrekenen van een resultaat uitgedrukt in IMP naar WP gebeurt met
gebruikmaking van door de WEKO goedgekeurde tabellen.
2. Het resultaat van een deelnemer in een wedstrijd waarin de score per spel wordt
uitgedrukt in MP is gelijk aan het behaalde percentage van het oorspronkelijk
maximaal door hem te verkrijgen aantal MP.
3. In een wedstrijd waarin de score per spel wordt uitgedrukt in MP wordt de formule
van Neuberg1 gebruikt als het aantal te vergelijken resultaten niet op ieder spel
even groot is.
4. Het RB kan van het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 afwijken.

1

de formule van Neuberg luidt als volgt: M = (N*(MP'+1)/n)-1, waarin:
M: het uiteindelijke resultaat in MP
N: het aantal scores per spel dat men had willen vergelijken
n: het aantal scores per spel dat effectief kan worden vergeleken
M': het aantal MP dat zich laat bepalen uit het vergelijkbare aantal scores
De formule wordt niet toegepast als het aantal te vergelijken scores minder dan drie, resp
minder dan vier indien het aantal scores per spel dat men had willen vergelijken meer
dan tien bedraagt, in welk geval vervangende scores worden toegekend (70 %-60 %50 % resp 65 %-55 % bij drie resp twee te vergelijken scores; bij twee of drie gelijke
scores worden de toe te kennen percentages gemiddeld).
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Artikel 13
Protesten
1. Protesten als bedoeld in hoofdstuk XI Spr, alsmede door de WL conform artikel
83 Spr aan de bevoegde instantie voorgelegde geschillen, worden ingediend en
behandeld overeenkomstig de daartoe in het Protestreglement gestelde regels.
Artikel 14
Vervallen
Artikel 15
Vervallen
Artikel 16
Vervallen
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Artikel 17
Overige protesten
1. Indiening en behandeling van bezwaren van andere strekking dan de in hoofdstuk
XI Spr bedoelde protesten wordt geregeld in het Beroepsreglement.

HOOFDSTUK II

INDIVIDUELE EN PARENWEDSTRIJDEN
Artikel 18
Te laat komen
1. Onder te laat komen van een paar wordt verstaan het niet aan tafel aanwezig zijn
van één of beide spelers bij het begin van een ronde of zitting. Het spelen van een
invaller voor wie toestemming is vereist en welke toestemming niet tevoren is
verleend, heft het te laat komen niet op.
2. Te laat komen wordt bestraft overeenkomstig artikel 26 lid 1. Als het paar minder
dan 5 minuten te laat is kan de WL deze straf vervangen door een waarschuwing.
3. In individuele wedstrijden worden de voorgaande leden alleen toegepast op een te
laat komende speler.
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Artikel 19
Duur van een ronde
1. De WL zal het voorgeschreven tempo handhaven; hij is evenwel bevoegd aan één
of meer tafels extra tijd toe te staan voor de eerste ronde van een zitting of als
speciale omstandigheden (arbitrage, onklaar bord e.d.) hem daartoe nopen.
2. Het niet op tijd beëindigd hebben van een ronde wordt de eerste maal bestraft met
een waarschuwing en elke volgende maal met de straf overeenkomstig artikel 26
lid 1.
3. De straf geldt voor beide paren aan de tafel; de WL kan de straf beperken tot één
of meer deelnemers die geheel of overwegend voor de vertraging verantwoordelijk
zijn.
4. Wanneer de vastgestelde duur van een ronde wordt overschreden kan de
wedstrijdleider besluiten één of meer borden waarvan het spelen op het
vastgestelde eindtijdstip van de ronde nog geen aanvang heeft genomen niet meer
te laten spelen. De wedstrijdleider stelt voor dit bord of deze borden een
kunstmatige arbitrale score vast.
5. Een speler die meent dat een andere speler te langzaam speelt, kan de WL
waarschuwen. Deze kan maatregelen nemen, zoals het aanstellen van een
tijdwaarnemer.
Artikel 20
Spelen van een verkeerd of onklaar bord of het spelen van een bord in de verkeerde
windrichting
1. Indien een deelnemer op de verkeerde plaats, met verkeerde kaarten of met een
onjuist aantal kaarten heeft gespeeld, regelt de WL het verdere verloop van de
wedstrijd op een wijze die zo goed mogelijk met het gebruikte schema
overeenkomt.
2. Als de juiste paren het juiste spel in de verkeerde richting hebben gespeeld,
worden partijen geacht het resultaat te hebben behaald in de richting waarin zij
het spel hebben gespeeld mits het toegepaste schema dit toelaat.
3. Onder het juiste spel wordt verstaan dat het spel werd gespeeld onder zodanige
omstandigheden (kwetsbaarheid, gever en kaartverdeling) dat het verkregen resultaat volkomen vergelijkbaar is met de overige resultaten op dit spel.
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Artikel 21
Veroorzaken van een onklaar bord en het spelen met of veroorzaken van een hand
met meer of minder dan dertien kaarten
1. De speler die zich er niet van vergewist dat hij slechts de voor hem bestemde
kaarten uit het bord neemt, wordt bestraft overeenkomstig artikel 26 lid 1.
2. De speler die nadat hij zijn kaarten heeft ingezien meer dan dertien kaarten blijkt
te hebben wordt bestraft overeenkomstig artikel 26 lid 1. De speler die nadat hij
zijn kaarten heeft ingezien minder dan dertien kaarten blijkt te hebben kan worden
bestraft overeenkomstig artikel 26 lid 1.
3. De speler die verzuimt na te gaan of de juiste kaarten in het daarvoor bestemde
vak worden teruggestoken wordt bestraft overeenkomstig artikel 26 lid 1.
4. Bij een parenwedstrijd wordt deze straf toegekend aan het paar waarvan de speler
deel uitmaakt.

HOOFDSTUK III

VIERTALLENWEDSTRIJDEN
Artikel 22
Te laat komen
1. Onder te laat komen van een viertal wordt verstaan het niet aan tafel aanwezig zijn
van één of meer spelers bij het begin van een ronde. Het spelen van een invaller
voor wie toestemming is vereist en voor wie de vereiste toestemming niet tevoren
is verleend, heft het te laat komen niet op.
2. Te laat komen wordt bestraft overeenkomstig artikel 26 lid 1, als het viertal niet
meer dan 10 minuten te laat komt. Komt het viertal minder dan 5 minuten te laat
dan kan de WL deze straf vervangen door een waarschuwing.
3. Als het viertal meer dan 10 minuten te laat komt wordt de straf verhoogd met de
straf bedoeld in artikel 26 lid 1 voor elke 5 minuten of gedeelte daarvan dat de
vertraging meer bedraagt dan 10 minuten. Bovendien kan een geldboete worden
opgelegd.
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Artikel 23
Duur van de ronde
1. Aan het begin van de ronde zal de WL aankondigen op welk tijdstip de ronde
beëindigd moet zijn. Na dit tijdstip zal 5 minuten extra speeltijd worden toegestaan.
Is ook dan de ronde niet beëindigd, dan worden beide teams - of alleen het
schuldige team - bestraft met een straf overeenkomstig artikel 26 lid 1 voor elke
vijf minuten of gedeelte daarvan dat de vertraging aan een tafel meer bedraagt
dan vijf minuten.
2. Wanneer de vastgestelde duur van een ronde wordt overschreden kan de
wedstrijdleider besluiten één of meer borden waarvan het spelen op het
vastgestelde eindtijdstip nog geen aanvang heeft genomen niet meer te laten
spelen. De wedstrijdleider stelt voor dit bord of deze borden een kunstmatige
arbitrale score vast. Wanneer de uitslag van de wedstrijd wordt omgerekend naar
WP is deze score 0 IMP en wordt iedere overtredende partij bestraft met 1 WP
per bord dat niet is gespeeld.
3. Een speler die meent dat een andere speler te langzaam speelt, kan de WL
waarschuwen. Deze kan maatregelen nemen, zoals het aanstellen van een
tijdwaarnemer.
Artikel 24
Spelen of veroorzaken van een onklaar bord
1. Op het spelen of veroorzaken van een onklaar bord zijn de artikelen 20 en 21 van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het bord wordt geannuleerd
en een in overtreding zijnde deelnemer wordt bestraft overeenkomstig artikel 26
lid 1.
Artikel 25
Spelen met of veroorzaken van een hand met meer of minder dan dertien kaarten
1. Op het inzien van een hand met meer of minder dan dertien kaarten alsmede op
het veroorzaken van een dergelijke hand door te verzuimen na te gaan of precies
dertien kaarten in het eigen vak van het bord zijn teruggestoken zijn de artikelen
21 leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. Indien een bord met een hand als bedoeld in lid 1 nog niet aan de andere tafel
werd gespeeld en de WL de juiste kaartverdeling niet kan herstellen, wordt het
bord vervangen door een ander bord, mits de tijd dit naar het oordeel van de WL
toelaat.
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HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN
Artikel 26
Straffen
1. De straffen als bedoeld in de artikelen 18 tot en met 22, 23 lid 1, 24 en 25
bedragen:
a) indien de uitslag wordt bepaald in MP:
25 % van de top van een spel
b) indien de uitslag wordt bepaald in WP:
1 WP
c) indien de uitslag wordt bepaald in IMP
en niet wordt omgerekend in WP:
3 IMP
2. Indien een andere methode van uitslagberekening wordt gehanteerd zal het RB
vaststellen en tevoren bekend maken welke strafmaat wordt gehanteerd bij de
toepassing van de artikelen 18 tot en met 25.
3. In knock-out-wedstrijden komen de opgelegde straffen ten goede aan de andere
partij.
Artikel 27
Inwerkingtreding
1. Dit reglement treedt in werking op 1 september 1995.
2. Met ingang van die datum vervalt het Wedstrijd Reglement van de Nederlandse
Bridge Bond, vastgesteld door het BB in zijn vergadering van 2 september 1987,
zoals sedertdien gewijzigd.
Aldus vastgesteld door het Bondsbestuur in zijn vergadering van 7 juli 1995.
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