Tornooicommissie

Vergadering van woensdag 27 november 2013 – 18:30 uur
Lokaal: Huis van de Sport
Aanwezig:
Herman De Wael, Marc Van Hoof Marc Herssens, Martijn Verstraelen, Ann Chapelle,
Jacques Volckaert, Eric Smets
Verontschuldigd:
Thierry Mullens, Jean Stas.
Afwezig:
Kurt Van Brabant

Verslag
Inleiding
‐

Voorzitter Thierry Mullens heeft Ann Chapelle aangeduid om de vergadering te leiden in zijn
afwezigheid.

‐

Vastgesteld wordt dat de vertegenwoordiger van West-Vlaanderen (Kurt Van Brabant) op geen
enkele vergadering aanwezig is en nooit reageert op e-mails. Eric zal contact nemen met de
verantwoordelijken van het district om een andere vertegenwoordiger aan te duiden.

1. Aanpassingen van het viertallenreglement. Rood: wijzigingen die goedgekeurd werden
1.1 Art. 3.1 Aanmelden van een team: vóór 1 mei :
1.2 Art. 22.2 – Gebruik GSM of van andere elektronische toestellen voor elektronische
communicatie.
Tijdens de speelperiode moet een GSM en elk ander elektronisch toestel voor
waarmee communicatie of raadplegen van informatie mogelijk is, uitgeschakeld zijn.
1.3 Wordt de nieuwe VP schaal van de WBF ingevoerd in de liga-afdelingen?
In principe zal in de liga-afdelingen dezelfde schaal gebruikt worden als in de nationale
afdelingen 2 en 3. Daarover wordt beslist door de CNC van de BBF.
In de Beker van Vlaanderen zal dezelfde schaal gebruikt worden als in de liga-afdelingen van
hetzelfde seizoen.
1.4 Artikel 27- Opstellen van spelers
Aan de eerste paragraaf wordt volgende zin toegevoegd om er op te wijzen dat een speler
niet alleen moet voldoen aan de regels van art. 27, maar ook aan die van art. 12:
27.1 : Algemene regels
Een speler moet in regel zijn met zijn registratie bij de VBL, conform art. 12.

1.5 Artikel 27.6 Overtredingen
Eén overtreding betreft het onterecht opstellen van één of meer spelers in één wedstrijd.
Elke overtreding tegen de bepalingen van huidig art.27 heeft volgende sancties tot gevolg:
‐ 1e overtreding: halvering van de behaalde VP, met afronding naar beneden en de boete
vermeld in de laatste alinea van art.50.
‐ 2e en volgende overtredingen van hetzelfde team.: forfaitscore, inclusief de boete vermeld
in de laatste alinea van art.50.
Voor het niet overtredende team : toepassing van art. 50
1.6 Artikel 27.1.1.c
Een speler mag niet opgesteld worden in twee verschillende teams in wedstrijden die in de
kalender op dezelfde datum vermeld zijn. Voor wedstrijden die op maandag gespeeld worden,
geldt de regel dat een speler niet mag opgesteld worden als hij al een wedstrijd gespeeld heeft
die in de kalender vermeld wordt op de voorafgaande zaterdag. Indien een speler opgesteld
wordt in meer dan één wedstrijd in de kalender vermeld op dezelfde wedstrijddag, dan blijft de
uitslag van de wedstrijd die chronologisch als eerste gespeeld werd behouden, terwijl voor de
wedstrijden die dan later gespeeld werden een sanctie wordt opgelegd conform de bepalingen
van art.1.6 en art. 50.
1. 7 Artikel 57 Systeemkaarten en gebruikte systemen (art.16 & 37)
Bij het niet voorleggen van een reglementaire systeemkaart worden volgende sancties
opgelegd:
Liga 1: -3 VP per inbreuk .
Liga 2: -2 VP per inbreuk
Liga 3: -1 VP per inbreuk
Als een paar een niet toegelaten systeem of conventie gebruikt, dan wordt het team bestraft
met 3 VP. Deze sanctie komt boven op de straf die eventueel voortvloeit uit een arbitrale
beslissing met betrekking tot een gift waarin een onregelmatigheid gebeurde door het
gebruik van een dergelijk systeem of conventie. Het vermelden van het systeem of de
conventie op de systeemkaart volstaat om deze sanctie toe te passen.
Het vaststellen van een dergelijke overtreding gebeurt na een vermelding op het
wedstrijdblad, maar ook bij een controle door de CL of de WL. De sanctie wordt opgelegd
voor elke wedstrijd waarin een vaststelling gebeurt, niet voor voorgaande wedstrijden
waarin geen vaststelling gebeurde.
Behandeling van art. 57
Wie behandelt zulk geval? De volgende tekst wordt niet opgenomen in het viertallen, maar
wordt gebruikt als interne procedure.
‐ Voor wat betreft het gebruiken van een afspraak die niet voldoet aan de voorschriften
die gelden in het tornooi kan volgens artikel 40.B.5. van de Internationale Spelregels
naast het toekennen van een arbitrale score eveneens een procedurele straf worden
opgelegd. Dit toepassen behoort dus tot het domein van de Wedstrijdleider
(procedurele straf (3VP) werd bepaald in het reglement viertallen).
‐ Voor wat betreft het hebben van een niet reglementaire systeemkaart wordt er in de
Speregels verder niets vermeld (VBL mag het gebruik voorschrijven ... en het gebruik
ervan reglementeren), is de CL verantwoordelijk.
1. 8 Artikel 33 - Laattijdige aanvang van de wedstrijd
Wanneer een wedstrijd laattijdig begint, dan wordt het overtredende team bestraft met 1 VP per
begonnen schijf van 10 minuten vertraging met een maximum van 3 VP; daarenboven, als …(enz)
1. 9 Vaststellen van onhebbelijk gedrag
Procedure die niet opgenomen wordt in het viertallenreglement: als onhebbelijk gedrag van een
speler wordt vastgesteld, dan geeft de CL in eerste instantie een waarschuwing aan het team. Bij
recidive legt de CL het geval voor aan de Beroepscommissie.

2. Beker van Vlaanderen
De prijzentafel werd door de Raad van Bestuur als volgt aangepast:
Plaatsen 1 - 6: geldprijzen, verminderd van totaal € 1.080 naar € 840
Plaatsen 7 – 16: 4 flessen Porto
Rest: 2 flessen witte en 2 rode wijn.
Marc Van Hoof: de quota voor West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen worden verminderd tot resp. 5
en 4 teams die mogen doorgaan naar de finale.
De verdeling is als volgt:

Antwerpen
Dender-Waasland
Kempen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Winnaar 2013: Geel
TOTAAL

Aantal teams
in finale
24
9
6
6
4
9
5
1
64

Eric past het jaarlijks aanhangsel aan om te publiceren op de website.

3. Flanders Pairs
3.1 De prijzentafel werd door de Raad van Bestuur als volgt aangepast:
De € 660 (€ 30 per paar) die de VBL betaalt aan de BBF voor deelname van 22 VBL-paren aan
de halve finale van Belgian Pairs, worden aanzien als een deel van de prijzentafel; deze € 30 zijn
dus bestemd voor de paren die deelnemen aan Belgian Pairs, maar wordt rechtstreeks aan BBF
betaald. En verder: geldprijzen met een totaal van € 440 zijn voor de eerste 10 paren (niet 5
zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur); de € 30 voor deelname aan Belgian Pairs is een
extra prijs voor de paren die daaraan deelnemen.
3.2 De boete voor een forfait in de finale wordt bepaald op € 50 per paar door de Raad van Bestuur.
Het reglement van FPs moet aangepast worden door de TC, want het vermeld o.a. nog altijd dat
de districten € 25 aan de VBL verschuldigd zijn per paar dat deel mag nemen aan de finale, en
dit verschuldigd bedrag wordt al lang niet meer gevorderd.
3.3 Quota voor promoties uit de districten:

Antwerpen
Dender-Waasland
Kempen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Winnaar 2013 Amsel-Van Overmeire
TOTAAL

Aantal paren
in finale
13
9
9
8
4
13
3
1
60

Eric past voor de voorgaande punten de reglementen aan en voegt het ontwerp bij de zending van
huidig verslag.

3.4 Belgian Pairs
Aan de BBF zal voorgesteld worden om volgende regels in te voeren voor het doorgaan van de
ligafinale naar de halve finale Belgian Pairs.
1- Uit elke ligafinale plaatsen zich de eerste 22 paren in de uitslag voor de halve finale Belgian
Pairs.
2- Als één (of meerdere) van de eerste 22 paren niet kan deelnemen, dan plaatst zich in volgorde
het 23e paar in de uitslag en zo verder.
3- Als van een geplaatst paar één speler verhinderd is, dan mag een vervanger opgesteld worden,
onder volgende voorwaarden: de vervanger is lid van dezelfde liga die de ligafinale organiseerde,
en daarenboven:
- ofwel heeft hij nog niet deelgenomen aan een voorronde of finale van een liga gedurende
het lopende seizoen;
- ofwel had hij zich geplaatst in dezelfde ligafinale, maar kan zijn partner niet deelnemen
aan de halve finale van Belgian Pairs.
Nota: het principe van deze vervangingen werd een week na de vergadering van de
Tornooicommissie goedgekeurd door de nationale commissie. In bijlage bij de e-mail waarmee dit
verslag verspreid wordt: de volledige tekst van deze nieuwe regels, evenals uiteraard het aangpaste
Jaarlijks Aanhangsel van Flanders Pairs.

4. Reglement biedsysemen Liga 3
4.1

Opening 2ZT 5-5 wordt niet toegelaten in liga 3, hoewel het in eerste instantie per e-mail in
september 2013 wel goedgekeurd werd. Na discussie ten gronde werd deze beslissing herzien.
Wel werd voorgenomen om in de toekomst vlugger te reageren op het verzoek van spelers om
in Liga 3 bijkomende conventies toe te laten.

4.2

Opening 1ZT in Liga 3: wordt beperkt tot een vork van 2 punten, ofwel 15-17 ofwel 16-18
maar niet variabel.

4.3

DONT en Multi Defense tegen een opening 1ZT worden toegelaten in Liga 3. De omschrijving
van Multi Defense wordt opgenomen in het Conventieboekje:
Multi Defense:
dbl: klaveren of ruiten en harten
2♣: ruiten of harten en schoppen
2♦: harten of schoppen en klaveren
2♥: schoppen of klaveren en ruiten
2♠: schoppen en ruiten
2SA: harten en klaveren

5. Kalender kampioenschappen 2014-2015
Een eerste ontwerp van de kalender 2014-2015 wordt onderzocht; er zijn geen opmerkingen.

6. Eric Smets: vragen arbitrage die toekomen op VBL-secretariaat
Voorstel van Eric wordt goedgekeurd:
Ik krijg regelmatig e-mails met vragen over toegelaten conventies of systeem, vragen over arbitrage
e.d. Die vragen komen bij mij terecht, deels omdat ze rechtstreeks aan mij gesteld worden door
iemand die ik goed en sinds lang ken, deels omdat de vragen aan het info@vbl gesteld worden of
omdat ze toekomen via een invulformulier van de website en dan zo bij mij terecht komen.
Sommige vragen kan ik probleemloos zelf beantwoorden, in andere gevallen vraag ik advies. Daar
zou volgens mij een betere structuur moeten ingelegd worden. Bijvoorbeeld:
‐
‐

ik maak een eerste ontwerp van antwoord en stuur dat ter advies door naar enkele experts
eens een definitief antwoord geformuleerd zou dan moeten beslist worden wie het antwoord
stuurt naar de betrokkene. Als het competitie aangaat, dan lijkt het mij best dat de
competitieleider dit doet; als het om arbitrages gaat buiten competitie, lijkt mij de voorzitter van
de CWL aangewezen – maar

7. Competitieleider
Wat moet er gebeuren als vastgesteld wordt dat twee teams toch 32 giften spelen i.p.v. de voorziene
28 in Liga 3?
Antwoord: dit is een overtreding tegen het reglement 4-tallen, dat behoort tot de bevoegdheid van de
CL die dus een straf kan opleggen.

8. Bijlagen
Het verslag wordt per e-mail verspreid. Aan deze e-mail zijn volgende documenten gehecht die
gewijzigd werden in de vergadering:
1. 2014 Reglement viertallen VBL : het reglement voor de viertallencompetitie vanaf seizoen
2014-215; te publiceren op de website na einde competitie 2013-2014.
2. 2013 Conventieboekje: inleiding toegevoegd en de conventie Multi Defense; onmiddellijk te
publiceren op de website.
3. 2013 Reglement Biedsystemen Liga 3: toegevoegd Dont en Multi Defense als toeggelaten
conventies; onmiddellijk te publiceren op de website.
4. 2014 Reglement Biedsystemen Liga 3: toegevoegd de beperking dat de opening 1ZT enkel
mag met 15-17 of met 16-18 HP. Te publiceren op de website na einde competitie 20132014.
5. Beker van Vlaanderen, Jaarlijks Aanhangsel; onmiddellijk te publiceren op de website.
6. Flanders Pairs, Jaarlijks Aanhangsel; aangepast aan de wijziging van vervangers tussen
liga finale en halve finale Belgian Pairs.
7. Flanders Pairs, reglement finale: punt 15 aangepast conform art. 22.2 van het
viertallenreglement.
8. Ontwerp kalender 2014-2015, nog niet goedgekeurd op niveau van de BBF

