Bijgewerkt Wedstrijdreglement MMBC van de afgelopen jaren - januari 2020
1. Per seizoen worden maximaal 5 competitieronden gespeeld van elk 5 middagen. Per
speelmiddag worden 24 spellen gespeeld.
2. Deelname aan de competitie staat open voor leden van de Maandag Middag
Bridgeclub. Incidentele invallers hoeven geen lid te zijn.
3. De deelnemende paren worden ingedeeld in een aantal lijnen. Lijn A (met hoogste
speelsterkte), lijn B en lijn C.
4. Voorafgaand aan elke competitieronde worden de paren ingedeeld in bovenstaande
lijnen, rekening houdend met promotie en degradatie.
5. Promotie kan plaatsvinden vanuit lijn B naar A, en vanuit lijn C naar B; degradatie
vindt plaats van lijn A naar B en van lijn B naar C.
6. Na elke competitieronde promoveren en degraderen telkens 3 paren.
7. Om te kunnen promoveren moet een paar minimaal 4 van de 5 ronden hebben
meegespeeld. Degraderen is altijd mogelijk en is niet afhankelijk van het aantal
gespeelde ronden.
8. Met inachtname van punt 7 wordt bij afwezigheid de “0” ingevuld, maar deze score
wordt verder niet meegenomen in de berekening van de totaalstand.
9. Als van een paar een speler verhinderd is, is de andere partner gerechtigd met een
andere speler een gelegenheidsduo te vormen. Deze speler kan uit de eigen club
komen, maar een invaller van buiten de club is ook toegestaan. De behaalde score
geldt voor elke paar afzonderlijk ongeacht de lijn waarin ze oorspronkelijk ingedeeld
zijn. Om voor promotie in aanmerking te kunnen komen moet minimaal vier keer met
de eigen partner gespeeld worden. De vijfde keer zou een gelegenheidspaar
gevormd kunnen worden waarbij de score kan meetellen voor de einduitslag.
Degradatie daarentegen is altijd mogelijk.
10. De einduitslag van een competitieronde wordt bepaald aan de hand van het
gemiddelde van de 5 behaalde scores in de betreffende ompetitieronde. Deze
einduitslag vormt de basis voor de toepassing van promotie cq. degradatie.

