Algemeen Reglement Roken – versie 2006
( Rood: wijzigingen t.o.v. versie 2005)
Goedgekeurd door het Organisatie- en Systemencomité van de
Belgische Bridge Federatie in zitting van 27 april 2006.
Art. 1. Inleiding
Volgende regels inzake het roken dienen in aanmerking genomen te worden:
a. De wetten en decreten van de federale en landelijke overheden;
b. De regels van het lokaal waarin gespeeld wordt.
c. Het onderhavige “Algemeen Reglement Roken”
Het reglement of onderdeel van het reglement dat van deze drie de meeste strikte
beperkingen oplegt, dient gerespecteerd te worden.
Art. 2. Toepassingsgebied van het reglement
Onderhavig reglement is van toepassing op alle tornooien, kampioenschappen en
wedstrijden georganiseerd door de BBF.
Het geldt voor alle deelnemers, officials, bezoekers en toeschouwers die zich begeven in
de lokalen tijdens de periodes beschreven in de art. 3 en 4 hierna.
Art. 3. Lokalen waar niet mag gerookt worden
Er mag niet gerookt worden in de ruimte waarin gespeeld wordt, noch in de toiletten die
gebruikt moeten worden door de deelnemers.
Art. 4. Periodes waarin niet mag gerookt worden in deze lokalen
4.A. Periode.
- Aanvang van het rookverbod: een half uur voor het voorziene aanvangsuur, met
inbegrip van het aanvangsuur van eventueel vooruitgeschoven wedstrijden.
- Einde van het rookverbod: een half uur na het normaal voorziene einduur van de
wedstrijd; in lokalen waar meerdere wedstrijden gespeeld worden: een half uur na
het normaal voorziene einduur van de laatste wedstrijd eindigde. Indien één of
meerdere wedstrijden later eindigen dan een half uur na het normaal voorziene
einduur, dan blijft het rookverbod van kracht tot het einde van de laatste wedstrijd.
Er wordt aan herinnerd dat een competitiewedstrijd in twee helften van elk 16 giften,
normaal 32x6 minuten duurt, plus tweemaal 10 minuten voor het uitrekenen, in
totaal dus 4 uur en 36 minuten. Het normale einduur is dus 18.36 uur.
4.B. Onderbrekingen waarin het lokaal kan verlaten worden om te roken.
- In wedstrijden, tornooien of kampioenschappen in een gemeenschappelijk lokaal
mag de plaatselijke organisator mits toestemming van de Competitieleider beslissen
dat er rookpauzes voorzien worden op voorwaarde dat deze vooraf aangekondigd
werden in de publiciteit. De onderbreking staat onder het toezicht van de
Wedstrijdleider aangesteld door de BBF (BBF-WL).
- In viertallenwedstrijden die gespeeld worden in een clublokaal is enkel een
onderbreking toegestaan na een volledige wedstrijdhelft.
4.C. Toelating om tijdens een zitting de zaal te verlaten om te roken.
-

In wedstrijden, tornooien of kampioenschappen geleid door een BBF-WL dient
toelating gevraagd te worden aan deze laatste.
In viertallenwedstrijden die niet geleid worden door een BBF-WL dient toelating
bekomen te worden van de beide kapiteins.

Art. 5. Sancties en boetes
5.1. Algemene principes.
-

De onderhavige sancties en boetes, opgelegd door de organiserende instantie, zijn
niet afhankelijk van de eventuele sancties en boetes die opgelegd zouden worden
door de overheid voor dezelfde overtreding.
De hierna vermelde oplopende sancties voor meerdere overtredingen hebben
betrekking op overtredingen gedurende één dag.
In geval van recidive door dezelfde persoon op meerdere dagen of in geval de
voorziene boetes niet binnen de gestelde termijn betaald werden, kunnen bijkomende
sancties opgelegd worden door de Raad van Bestuur tegen de betrokken persoon
en/of het betrokken team.

5.2. Sportieve sancties indien de overtreding gebeurt door een deelnemer.
5.2.1. Viertallenwedstrijden berekend in VP.
Sancties voor het team:
1e overtreding: -1VP
2e overtreding: -2 VP
3e overtreding: -4 VP enz..
5.2.2. Viertallenwedstrijden of parentornooien berekend in IMP.
Sancties voor het team of voor het paar:
1e overtreding: -3 IMP
2e overtreding: -6 IMP
3e overtreding: -12 IMP enz..
5.2.3. Parentornooien berekend in MP.
Sancties voor het paar:
1e overtreding: - ½ maal de top per gift
2e overtreding: - 1 maal de top per gift
3e overtreding: - 2 maal de top per gift enz…
5.3. Door wie worden deze sportieve sancties opgelegd?
- In kampioenschappen of competitiewedstrijden onder leiding van een
Wedstrijdleider is het deze laatste die de sportieve sancties oplegt.
- In andere competitiewedstrijden worden de feiten gemeld aan de
Competitieleider die de sancties oplegt.
5.4. Wanneer worden deze sportieve sancties verwerkt?
- In de viertallencompetitie: onmiddellijk aftrekken van het behaalde totaal van de
betrokken ronde.
- In tornooien volgens de formule knock-out: aftrekken van het eindtotaal van het
onderdeel dat beslist over promotie naar de volgende ronde.
- In tornooien volgens de formule Swiss: aftrekken van het eindtotaal na de laatste
ronde.
5.4.

Financiële sancties.
- Indien de overtreding gebeurt door een deelnemer of een official: per
overtreding gemeld aan de Competitieleider door de BBF-WL of via het
wedstrijdblad, dan wordt aan de betrokkene een boete opgelegd van €
70,00 per overtreding.
- Indien de overtreding gebeurt door een niet-deelnemer in een clublokaal waar
een competitiewedstrijd gespeeld wordt, dan legt de competitieleider aan de
club waar de wedstrijd gespeeld wordt een boete op van € 70,00 per
overtreding.
- Indien de overtreding gebeurt door een niet-deelnemer in een tornooi onder
leiding van een Wedstrijdleider, dan meldt deze de feiten aan de betrokken
competitieleider. Gaat het om een persoon die lid is van één der liga’s, dan
wordt hem een boete opgelegd van € 70,00 per overtreding.

Art. 6. Melden van overtredingen: hoe en door wie?
−

Indien de overtreding gebeurt in een kampioenschap of competitiewedstrijd
onder leiding van een Wedstrijdleider, dan kan elke deelnemende speler de
feiten melden aan de Wedstrijdleider die dan de nodige vaststellingen doet.

−

Indien de overtreding gebeurt in een competitiewedstrijd niet onder leiding
van een Wedstrijdleider, dan kan de melding gebeuren op twee manieren:
1. Ofwel door één van beide kapiteins op het wedstrijdblad en wel voordat
de beide kapiteins dit blad ondertekenden.
2. Ofwel door een deelnemende speler schriftelijk aan de competitieleider
op een document ondertekend door minstens één tweede getuige die
aanwezig was en die lid is van één van beide liga’s.

-

In beide bovenstaande gevallen moet er benadeling zijn, m.a.w. de indiener
van de klacht heeft moeten spelen in een lokaal waar gerookt werd.
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