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1. De nrs. 1 tot 30 (NZ-paren) beginnen aan de tafel met hetzelfde nummer. 
De nrs. 101 tot 130 (OW-paren) beginnen aan de tafel met hun nummer min 100. 

 
2. Er worden 11 ronden van 3 giften gespeeld in Barometer. 

Per ronde zijn hiervoor 23 minuten voorzien, wisselen inbegrepen. 
 
3. De giften zijn op voorhand gedupliceerd, dus NIET MEER SCHUDDEN EN DELEN. 
 
4. De bordjes liggen aan centraal gelegen tafels. Het OW-paar gaat ze daar halen. Om een goede 

gang van zaken te waarborgen zullen zij de nummers in circulaire volgorde nemen. 
 
5. Elke speler is verplicht zijn kaarten te tellen vóór en ná het spel. 

Elke speler blijft gedurende het ganse tornooi dezelfde windrichting behouden. 
 

6. Aan de tafel zijn beide partijen verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. 
    De Noordspeler heeft echter volgende verplichtingen : 
    - hij controleert of het bordje in de goede richting op tafel ligt. 
    - hij tikt in de Bridgemate het geboden contract, alvorens met het spelen te beginnen. 
    - hij zorgt ervoor dat tijdens het bieden en spelen de bordjes in de 
      goede richting en in het midden van de tafel blijven liggen. 
    - hij tikt het resultaat in de Bridgemate en laat de Oostspeler in de Bridgemate bevestigen. 

 
7. Indien na bevestiging van het resultaat blijkt dat er een fout werd ingetikt, dan dient men de 

Wedstrijdleider te ontbieden. 
 

8. Na het beëindigen van iedere ronde, zal het sein geven worden aan de OW-paren om een tafel 
hoger te gaan, de NZ-paren blijven zitten. Iedereen blijft zitten tot het teken wordt gegeven om 
te wisselen. Voor de goede orde van zaken is het wenselijk dat de spelers geen resultaten 
uitwisselen op het einde van elke ronde. 

 
9. De systeem- of conventiekaart is verplicht. 

Toegelaten biedsystemen zijn de  systemen die tot categorie D behoren. Alle conventies met 
uitsluiting van de bruine zijn toegelaten. 

 
10. De alertprocedure zoals gepubliceerd op de website van de VBL is verplicht, tenzij bij 

uitdrukkelijk verbod van de tegenpartij om te alerteren. 
 
11. Na het uithangen van de frequentielijsten van de laatste tafel krijgt u nog 10 minuten om te 

protesteren tegen de gepubliceerde resultaten. Een borg van 30 euro wordt gevraagd. Indien de 
klacht gerechtvaardigd is, zal deze borg worden terugbetaald. Ter staving van elke klacht moet 
een degelijk ingevuld pronostiekblad voorgelegd worden. 

 
12. Protesten tegen arbitrages moeten SCHRIFTELIJK ingediend worden ten laatste 15 minuten na 

het beëindigen van de laatste ronde. Een borg van 70 euro wordt gevraagd. . 
Beroep tegen een beslissing van het Beroepscomité is niet mogelijk. 
Zie huishoudelijk reglement Deel B hoofdstuk 7 

 
13. Voor de einduitslag wordt de rangschikking opgemaakt volgens het totaal aantal behaalde 

punten, onafgezien de richting waarin werd gespeeld. In geval van EX AEQUO binnen de 
geldprijzen zullen de twee sommen worden samengeteld en verdeeld. 

 
14. Tijdens de finale is er volledig rookverbod. Elke overtreding wordt bestraft met 10% van een top. 
 
15. Tijdens de wedstrijd dienen GSM’s afgezet te worden. Elke overtreding wordt automatisch 

bestraft met 10% van een top. 
 

16. Strafbepalingen zoals voorzien in het algemeen reglement. 


