Reglement
Artikel 1
Per verenigingsjaar worden de volgende competities gespeeld.
1.

Een individuele competitie, gesplitst in een voorjaars- en
najaarscompetitie. Met ingang van 2022 gestopt.

2.

Twee koppelcompetities. Een “grote” koppel-competitie over het hele
jaar. En een “kleine” competitie, gesplitst in een voorjaars- en
najaarscompetitie

Artikel 2
1.

Op de jaarvergadering worden voor alle competities de speeldata voor
het volgend verenigingsjaar vastgesteld, alsmede de data en aantal van
de zogenaamde inhaalavonden.

2.

Op een inhaalavond kunnen de deelnemers trachten verbetering van
hun scores te bereiken. Dit houdt in dat het puntentotaal van zo’n
inhaalavond in de plaats komt van een lager puntentotaal van een
competitieavond.

3.

Voor het begin van de koppelcompetities kunnen de leden aan het
bestuur opgeven met wie zij willen koppelkaarten.

Artikel 3
1.

Indien een deelnemer van de individuele competitie zich reglementair
voor een speelavond afmeldt, wordt hem/haar voor die avond een score
van 5000 punten toegekend. Dit geldt ook voor de koppelcompetities als
een koppel reglementair afwezig is.

2.

Onvolledige koppels worden per speelavond aan elkaar gekoppeld dan
wel aangevuld met (een,) reservespeler(s) door middel van loting.

3.

De behaalde score van zo’n tijdelijk koppel geldt als score voor de vaste
koppels waaruit het tijdelijke koppel is samengesteld.

Artikel 4
1.

Als op een speelavond de nodige reservespeler(s) niet aanwezig is/zijn
wordt er geloot wie een ronde niet kan meespelen (stilzitten).

2.

Voor zo’n ronde ontvangt de stilzitter 1600 punten.
Zit een koppel een ronde stil in de koppelcompetitie dan ontvangt het
eveneens 1600 punten. Echter moet 1 speler van het stilzittende koppel
(naar keuze van het koppel) invallen bij een onvolledig koppel, dan
behoudt het stilzittende koppel de 1600 punten. Indien de “invaller” in
het onvolledige koppel meer punten scoort dan 1600, ontvangt het
stilzittende koppel die hogere score.

3.

Het bestuur houdt een lijst bij van degenen die reeds stil hebben
gezeten. Zodat zij pas weer uitgeloot kunnen worden als iedereen aan
de beurt is geweest.

Artikel 5
1.

Het bestuur stemt het aantal uit te reiken prijzen voor de competities af
op het aantal deelnemers van de betreffende competitie.

2.

Zowel aan de voorjaars- als de najaarscompetitie (ind) en aan de
koppelcompetities zijn prijzen verbonden.

3.

Degene met de hoogste score gerekend over de voorjaars- en
najaarscompetitie (ind) is algeheel clubkampioen. Tevens zijn er
vermeldingen voor diegene die de meeste marsen heeft gespeeld over
beide competities (ind) en voor diegene die op een competitieavond de
hoogste score heeft behaald. Ook gerekend over beide competities (ind)

Artikel 6
Tot veertien dagen na de officiële uitslag van alle competities kunnen leden
hertelling aanvragen bij het bestuur. Na deze veertien dagen worden alle
betreffende tellijsten en briefjes vernietigd.
Artikel 7
In zaken waarin dit reglement of het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist
het bestuur.
•

Vastgesteld In de Algemene Ledenvergadering d.d. 20juni 1991

•

Wijziging Artikel 3.1 vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 25 juni
1992

•

Wijziging Artikel 3.4. Is vervallen, vastgesteld In de Algemene Vergadering
17.06.1993

•

Wijziging Artikel 4.2 vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 17
juli 2014

•

Wijziging Artikel 1.2, Artikel 2.3, Artikel 3.1, Artikel 5.1.2.3. vastgesteld in
de Algemene Ledenvergadering van 1 maart 2018

(c) Klaverjasvereniging De Daele, 2008

