CLUB-COMPETITIE REGLEMENT
Artikel CC 1 : Algemeen
1. Het aantal zittingen van een clubcompetitie bedraagt 7. Het aantal spellen per zitting bedraagt 24.
2. De indeling, aantal ronden, speelschema’s, grootte en het aantal van de lijnen wordt voor de
aanvang van de competitie door de TC vastgesteld en bekendgemaakt.
3. Een combinatiepaar moet gedurende één clubcompetitie minimaal 4 keer met een vaste partner
hebben samengespeeld om in aanmerking te komen voor promotie.
4. Als een vast combinatiepaar niet 4 zittingen per clubcompetitie kan spelen is degradatie
automatisch het gevolg.
5. Als, door bijzondere omstandigheden, een vast combinatiepaar niet 4 zittingen van een
clubcompetitie kan spelen, is het toegestaan (na overleg met de TC) om met een vaste invaller, die
ook lid is, te spelen en gelden de normale promotie- en degradatieregelingen.
6. De eindstand van een clubcompetitie wordt bepaald door zes uitslagen, en wel de beste resultaten
behaald door het vaste combinatiepaar, eventueel aangevuld met de beste (gecorrigeerde)
resultaten behaald met een invaller en/of een invalpaar.
7. Wanneer een clublid een nieuw combinatiepaar vormt met een ander clublid wordt dit paar
ingedeeld door de TC op grond van de te verwachte speelsterkte.
8. Geheel nieuwe paren worden ingedeeld door de TC op grond van de te verwachte speelsterkte.

Artikel CC 2: Promotie- en degradatieregeling
1. In elke groep promoveert en degradeert een aantal paren, dit wordt bij aanvang bekend gemaakt.
2. In bepaalde gevallen kan hiervan worden afgeweken, dit ter beoordeling van de TC.

Artikel CC 3: Vervangende scores/Invalregels
Binnen de periode van een parencompetitie worden de volgende vervangende scores toegekend:
1. Per competitieronde mag een paar 1 keer bij 7 zittingen verstek laten gaan. Men dient zich wel af
te melden. De uitslag wordt 30%. Echter een paar mag zelf voor een invalpaar zorgen.
2. Indien men zelf een invalpaar heeft geregeld, volgt een correctie op de uitslag: Het eigen
gemiddelde van de door het vaste paar gespeelde zittingen.
3. Invallers en/of invalparen moeten zich minimaal 4 uur voor aanvang van de zitting melden bij de
WL (telefonisch of per mail).
4. Met een invaller volgt een correctie op de uitslag: minimaal 45 % en maximaal 55%.
5. Als van twee paren één partner afwezig is en de andere partners samen spelen (combipaar), is de
behaalde score als artikel CC3-4.
6. Bij een oneven aantal paren in twee lijnen zal de WL een combitafel maken. De uitslag bij een
combitafel is het behaalde resultaat.
7. Als, door bijzondere omstandigheden (na overleg met de TC), een paar verstek moet laten gaan,
zonder een invalpaar te hebben geregeld is de uitslag 30 %.
8. Bij afwezigheid zonder of te late afmelding (zie CC3-3) is de uitslag van de zitting 0% en deze
uitslag telt mee voor de eindstand van de competitie.

