Interne competitie
De regels en afspraken zijn zodanig opgesteld, dat men zoveel mogelijk een wedstrijd kan
spelen als men de clubavond bezoekt. Een en ander wordt jaarlijks in de ALV bevestigd cq
gewijzigd op voorstel van het bestuur.
-

-

-

Aantal perioden per seizoen: 3 perioden
Aantal ronden per periode: 11 ronden
Indien het jaarschema het toelaat dan kan een periode 12 ronden zijn, te beginnen
bij de 1e periode. Bijvoorbeeld: 12-11-11 of 12-12-11 of 12-12-12 ronden.
Indien het jaarschema onvoldoende ruimte laat voor 3 periodes van 11 ronden,
dan kan een periode 10 ronden zijn, te beginnen bij de 1e periode. Bijvoorbeeld:
10-11-11 of 10-10-11 of 10-10-10 ronden.
Aantal groepen: 1 groep
Maximaal aantal afmeldingen per periode met vervangende uitslag ‘afwezig met
geldige reden’: 3 maal
Aantal malen afmelden per periode als gevolg van het op een clubavond meedoen
met een bondswedstrijd met vervangende uitslag ‘bondswedstrijd’: onbeperkt
Aantal malen per seizoen met als vervangende uitslag ‘oneven’: in principe
maximaal 1 maal
Is men afwezig zonder afmelding of meldt men zich voor de 4e maal (afgezien van
bondswedstrijden) binnen 1 periode af, dan krijgt men als vervangende uitslag
‘afwezig zonder geldige reden’
Niet komen opdagen geldt als ‘afwezig zonder geldige reden’

Zelfde tegenstander
Het aantal avonden per periode in verhouding tot het aantal spelers in een groep is
zodanig gekozen dat het meer dan éénmaal treffen van dezelfde tegenstander in één
periode in principe niet voor zou hoeven komen. De computerinstelling van het Keizer
systeem is zo gekozen dat de indeling geen zelfde tegenstander in een periode zal
genereren. Indien door herindelen de wedstrijdleider genoodzaakt is van dit principe af te
wijken, dan kunnen de spelers dit niet weigeren.
Waardering van de uitslagen:
- bij winst
- bij remise
- bij verlies

1 maal de waarde van de tegenstander
½ maal de waarde van de tegenstander
nul punten

Waardering van vervangende uitslagen:
- ‘afwezig met geldige reden’
½ maal de eigen waarde (de zogenaamde ‘eigen
remise’)
- ‘afwezig zonder geldige reden’ nul punten
- ‘bondswedstrijd’
2/3 maal de eigen waarde
- ‘niet-spelend teamleider’
2/3 maal de eigen waarde
- ‘oneven’
2/3 maal de eigen waarde
De spelers dienen de uitslag zelf in te vullen op het indelingsformulier voordat zij de
speelruimte verlaten.
Kampioen
Per seizoen wordt de clubkampioen bepaald door de scores, die men in de 1e groep in de 3
periodes behaald heeft, bij elkaar op te tellen. Degene met de hoogste totaalscore is
clubkampioen.
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Indeling
De indeling wordt vooraf (maandagavond) gemaakt. In principe zal de wedstrijdleider zich
aan de door de computer voorgestelde indeling houden. (De eerste wedstrijd van iedere
nieuwe periode zal door middel van loting worden ingedeeld.) De wedstrijdleider heeft het
recht om de indeling naar zijn inzicht te wijzigen; dit kan bijvoorbeeld doordat spelers niet
komen opdagen en de wedstrijdleider door (gedeeltelijke) herindeling zoveel mogelijk
spelers aan een partij kan helpen. Eventuele herindeling kan plaatsvinden vanaf 20.15
uur, met mogelijk resultaat dat laatkomers die dit niet vooraf hebben gemeld (en zich ook
niet hebben afgemeld) het risico lopen dat zij geen wedstrijd hebben. Laatkomers die door
herindelen geen tegenstander hebben, worden beschouwd als afgemeld en krijgen een
‘eigen remise’ in plaats van ‘oneven’. Als het maximale aantal keren afmelden al verbruikt
is, dan betekent dat dus een ‘nul score’.
Wie geen wedstrijd heeft, door het niet komen opdagen van zijn tegenstander (dat wil
zeggen de tegenstander is er om 20.30 uur nog niet), en niet kan worden ingedeeld door
herindeling, krijgt een ‘oneven’ score. De niet opgekomen tegenstander krijgt een ‘nul
score’.
Indien een speler door de computer is ingedeeld als ‘oneven’ en de wedstrijdleider toch
een tegenstander voor hem weet te regelen, is die speler verplicht die wedstrijd te
accepteren en vervalt de vervangende uitslag ‘oneven’.
Nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen direct in de interne competitie meedraaien (ook in de
kennismakingsperiode). Op basis van de beschikbare informatie bepaalt de interne
competitieleider in welke groep het nieuwe lid wordt ingedeeld. Uitgangspunt is dat een
nieuw lid wordt ingedeeld in een groep waarin hij / zij zich minimaal in de middenmoot zou
moeten kunnen handhaven. Voor alle reeds gespeelde ronden zal het nieuwe lid een
vervangende uitslag ‘eigen remise’ krijgen toebedeeld. Voor de resterende ronden van die
periode wordt het maximum aantal malen bepaald, waarvoor een ‘eigen remise’ gegeven
zou kunnen worden. (Nog te spelen ronden: 1 tot en met 4 = maximaal 1x afmelden; 5
tot en met 8 = maximaal 2x afmelden; 9 tot en met 12 = maximaal 3x afmelden.)

Voorts zijn relevant de artikelen 41 en 42 van het Huishoudelijk Reglement:
Artikel 41
Roken in de speelzaal
Er geldt een algeheel rookverbod voor de speelzaal. Roken is alleen
toegestaan in speciaal daartoe aangewezen locaties.
Artikel 42

Gebruik mobiele telefoon
De WSC volgt het SGA competitiereglement:
Als een elektronisch (communicatie)apparaat van een speler tijdens de
partij in het spelersgebied hoorbaar afgaat, dan krijgt de betreffende
speler 5 minuten straftijd, terwijl de tegenstander 5 minuten extra tijd
krijgt. Indien de betreffende speler echter na toediening van de tijdstraf
minder dan 2 minuten op de klok zou overhouden, wordt de tijdstraf
zodanig beperkt dat de speler 2 minuten op de klok overhoudt. Het
verschil tussen 5 minuten en de daadwerkelijk toegediende tijdstraf wordt
als extra tijd bij de tegenstander opgeteld. Bij een tweede soortgelijke
overtreding van dezelfde speler tijdens de partij is de partij voor deze
speler verloren.
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