Tornooicommissie

Vergadering van maandag 07 april 2014 – 18:30 uur
Lokaal: Huis van de Sport

Aanwezig:
Thierry Mullens (voorzitter), Paul Decroos Herman De Wael, Jean Stas, Marc Van Hoof,
Marc Herssens, Martijn Verstraelen, Ann Chapelle, Jacques Volckaert , Eric Smets

Verslag
Inleiding
Voorzitter Thierry Mullens heet Paul Decroos welkom als nieuw lid van de
Tornooicommissie waarin hij het district West-Vlaanderen vertegenwoordigt ter
vervanging van Kurt Van Brabant.

1. Aanpassing van het viertallenreglement.
Zie bijlage 1: de voorgestelde wijzigingen die goedgekeurd werden.
In afzonderlijke bijlage bij de e-mail met het verslag van huidige vergadering : het
volledige viertallenreglement dat al deze wijzigingen bevat in het rood.

2. Allerlei meldingen via een “tool competitie” op de website.
Martijn Verstraelen heeft een tool ontwerpen waarmee allerlei zaken in verband met de
competitie kunnen gemeld worden. Hij geeft een presentatie van een eerste ontwerp
hiervan. Ann Chapelle, Martijn Verstraeten en Guy Piccart zullen een afspraak maken
bij Grafisoft om dit verder te ontwikkelen.
Via deze tool zal het mogelijk worden om onder meer de namen van de spelers te
melden zodat de wedstrijdbladen niet meer moeten opgestuurd worden met post of per
e-mail, behalve als er een klacht of arbitrageval gemeld wordt. De niet verstuurde
wedstrijdbladen moeten dan bewaard worden tot na de competitie. Alle regels
daaromtrent zullen in volgende vergadering vastgelegd worden.”

3. Kalender competitie en kampioenschappen 2014 - 2015
Deze kalender die goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur van de BBF wordt
besproken – er worden geen wijzigingen voorgeteld.

4. Lokalen voor kampioenschappen 2015
Aan alle clubs werd een verzoek gestuurd om zich kandidaat te stellen voor de
plaatselijke organisatie van kampioenschappen in het voorjaar 2015.
De TC stelt aan de Raad van Bestuur volgende taakverdeling voor:
- Ereafdeling: de kandidatuur van Pieterman voor de eerste 7 wedstrijddagen wordt
meegedeeld aan de competitieleider van nationale.
- Finale Flanders Pairs: Pieterman
- Finale Beker van Vlaanderen: werd tot en met 2015 toegekend aan Beveren
- BK Mixte paren: Riviera
- BK Mixte teams: Riviera
- Beker van België: Squeeze
- KAU Sandeman wil reserve zijn als een aangeduid lokaal niet beschikbaar zou zijn.
Zie bijlage 2 de voorgestelde taakverdeling.

5. Nieuwe VP-schaal
De Belgische Bridge Federatie besliste om de nieuwe VP-schaal enkel in Ereafdeling en
Afdeling I te gebruiken, dus niet in Afdelingen II en III.
Als de nationale commissie beslist om de nieuwe schaal toe te passen, dan zal de VBL
eveneens overschakelen op dezelfde schaal in alle liga-afdelingen, ten vroegste vanaf
seizoen 2015-2016.

6. Competitie Liga 2014-2015
Competitieleider Ann Chapelle presenteert een eerste samenstelling van de afdelingen
Liga 1 en Liga 2. Omdat de termijn voor inschrijving van teams nog loopt tot 1 mei zal de
competitieleider een volledige reeksindeling presenteren in de volgende vergadering van
de TC begin juni.
Het aantal kalenderboekjes van de competitie wordt beperkt tot 2 per team.
De competitieleider onderzoekt nog altijd de mogelijkheid om een reeks voor beginners te
organiseren.
Vastgesteld wordt dat er niets kan gedaan tegen de groeiende gewoonte dat
thuisspelende teams niet meer de consumpties aanbieden aan de bezoekers.

7. Finales van Beker van Vlaanderen en van Flanders Pairs
De volledige, respectievelijke verslagen van Marc Van Hoof zullen later overgemaakt
worden aan de leden van de Tornooicommissie en van de Raad van Bestuur.
Beker: vastgesteld wordt dat alle teams in competitie een bijdrage betalen voor deelname
aan de beker. Echter, heel wat van deze teams spelen niet in competitie, terwijl
anderzijds teams die geen competitie spelen gratis kunnen deelnemen.
Flanders Pairs: vastgesteld wordt dat deelname aan de finales VBL en BBF gratis is, wat
een ernstige verliespost betekent voor de VBL.
Aan de Raad van Bestuur wordt door de commissie voorgesteld om de financiering van
beide kampioenschappen te herbekijken.

Volgende vergadering: maandag 2 juni 2014 - 18:30 uur – Huis van de Sport

Bijlage 1 wijzigingen aan het reglement viertallen die voorgesteld worden
Artikel 10 – Naam van het team
Een team draagt de naam van de club waartoe het team behoort, gevolgd door een cijfer.
Een team van de club dat in een hogere afdeling speelt krijgt een lager nummer dan een
team in een lagere afdeling; voor teams die in dezelfde afdeling spelen mag de club vrij het
nummer kiezen, rekening houdend met voorgaande regel. Een combinatieteam (zie art. 3)
draagt de naam van de club die het ownership heeft, gevolgd door een cijfer dat deze club
vrij mag kiezen en gevolgd door “C”, telkens een ander cijfer per combinatieteam.

Artikel 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.

Artikel 27
27.1.2.3 : Liga 2 :
a. Een speler mag niet in een team opgesteld worden als hij meer dan 2 wedstrijden
speelde in een hogere afdeling met volgende beperking::
- ofwel 1 keer in nationale en nog 1 keer in liga 1,
- ofwel 2 keer in liga 1.
27.1.2.3 : Liga 3 :
b. Een speler mag niet in een team opgesteld worden als hij meer dan 2 wedstrijden
speelde in een hogere afdeling met volgende beperking::
- ofwel 1 keer in nationale en nog 1 keer in liga 1 of 2,
- ofwel 2 keer in liga 1 of 2.
27.6 Overtredingen
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 overtreding: forfaitscore, inclusief de boete vermeld in de laatste alinea van art.50.
Voor het niet overtredende team: toepassing van art. 50

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 de kapitein van een ploeg - of de speler die deze functie heeft - niet
aanwezig is op het uur dat vastgesteld is om de line-up te maken, dan kan eveneens
een straf van 1 VP opgelegd worden.
Enz.. rest ongewijzigd

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.

Artikel 59 - Wedstrijdbladen
Als het wedstrijdblad onvolledig ingevuld is wordt de thuisploeg als volgt bestraft:
- 1ste en 2de inbreuk: waarschuwing
- 3de inbreuk: -1 VP
- 4de inbreuk: -3 VP
- vanaf de 5de inbreuk: -5 VP per inbreuk.
Indien het echter het bezoekende team is dat verantwoordelijk is voor de overtreding, dan
worden de hierboven vermelde straffen aan dit team opgelegd.

Artikel 60 - Mededeling van de uitslagen
Wanneer de uitslag van een wedstrijd niet of niet tijdig werd meegedeeld , dan wordt de
thuisploeg als volgt bestraft:
- 1e en 2de inbreuk: waarschuwing
- 3e inbreuk: 1 VP
- 4e inbreuk: 3 VP, enz

Artikel 32 - Line-up + Artikel 44.2
Tijdens een speelperiode mogen de samenstelling van de paren en hun plaats aan de
tafel niet gewijzigd worden. Uitzondering: als een speler de wedstrijd verlaat tijdens een
speelhelft: zie artikel 35.
Voor de tweede speelperiode mag de opstelling gewijzigd worden, zoals door het
inschakelen van andere spelers of door het wijzigen van partnerships. Zie ook art. 44
als er bijkomende borden moeten gespeeld worden.
44.2 Andere wedstrijden
-

-

als het aantal onklare borden maximum 1/4 van het totaal aantal voorziene giften is,
dan worden de onklare borden niet herspeeld;
als het aantal onklare borden meer dan 1/4 van het totaal aantal voorziene giften is,
maar maximaal de helft ervan, dan zal een bijkomend aantal giften gespeeld worden
na het normale einde van de wedstrijd, zodat het totaal aantal gespeelde borden
minstens gelijk is aan 3/4 van het normale aantal. Deze borden moeten gespeeld
worden de dag zelf onmiddellijk na de wedstrijd. Elk team dat weigert om die borden
te spelen zal bestraft worden met een forfaitscore en als slechts één van de twee
betrokken teams weigert, dan krijgen de tegenstanders de punten die vermeld
worden in art.50 hierna. Als het omwille van heirkracht niet mogelijk is om deze
giften onmiddellijk na de wedstrijd te spelen, dan moeten alle ontbrekende borden
opnieuw gespeeld worden. De CL zal een datum en lokaal vaststellen voor dit
herspelen; elk team dat weigert om op die datum dit deel van de wedstrijd te
herspelen zal bestraft worden met een forfaitscore voor de hele wedstrijd en als
slechts één van de twee betrokken teams weigert, dan krijgen de tegenstanders de
punten die vermeld worden in art.50 hierna. In dat geval worden de bijkomende
borden aanzien als een speelhelft in verband met het opstellen van spelers zoals
bepaald in art. 32
als het gaat om meer dan de helft van het aantal borden, dan wordt de wedstrijd
geannuleerd. De CL zal een datum vóór de beschermde speeldagen vaststellen om de
wedstrijd te herspelen; elk team dat weigert om op die datum de wedstrijd te
herspelen zal bestraft worden met een forfaitscore en als slechts één van de twee
betrokken teams weigert, dan krijgen de tegenstanders de punten die vermeld
worden in art.50 hierna.

Bijlage 2 voorstel TC van taakverdeling voor plaatselijke organisatie van
kampioenschappen

