Standaard Districts Competitie Reglement
(Ingevolge Artikel 2.4 van het WRLC)

Artikel B-1
Geldigheid van het WRLC en het DCR
1. De bepalingen van het WRLC zijn volledig van toepassing bij het spelen van de
districtsronde van de landscompetitie
2. Heeft het districtsbestuur een DCR samengesteld, dan dient dat, alvorens het in de
districtsronde van kracht is, eest door het bondsbestuur te worden goedgekeurd en
vervolgens door het districtsbestuur te worden gepubliceerd in de officiële
districtsmededelingen.
3. Heeft het districtsbestuur geen DCR vastgesteld dan is dit standaard-DCR van
toepassing.
4. Het districtsbestuur is bevoegd te besluiten dat in zijn districtsronde de bepalingen
an dit standaard DCR van toepassing zijn, uitgezonderd de met name genoemde
artikelen of gedeelten daarvan. Deze uitzonderingen moeten in een aanvullend DCR
zijn opgenomen.
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Artikel B-2
Inschrijvingen
Uitsluitend inschrijvingen gedaan met door de KNBB ter beschikking gestelde
inschrijfformulieren, en in tweevoud ingediend, worden aanvaard.
Uiterlijk 1 september van het desbetreffende seizoen moeten de inschrijfformulieren
zijn ingeleverd.
Uiterlijk 1 oktober van het desbetreffende seizoen moet het voor elk team
verschuldigde inschrijfgeld aan de KNBB zijn voldaan.
Uitsluitend spelers van wie de namen op de ledenlijst van de inschrijvende vereniging
zijn vermeld worden geaccepteerd. Dit geldt voor het seizoen waarvoor de
inschrijving wordt gedaan.
Spelers van wie de namen niet op de ledenlijst zijn opgenomen worden alleen
geaccepteerd als het bestuur van de vereniging die spelers met het daarvoor
bestemde mutatieformulier aan het district heeft opgegeven en de voor hen aan de
KNBB en het district verschuldigde contributie heeft voldaan, of binnen de
voorgeschreven termijn zal voldoen.
Artikel B-3
Speeldagen en aanvangstijden van wedstrijden

1. Alle wedstrijden dienen op 19:30 te beginnen.
2. Alle wedstrijden dienen te worden gespeeld op de datums en in de lokalen door de
districtswedstrijdleiding aangewezen.

3. Een team wordt geacht niet te zijn opgekomen indien een half uur na het in dit
artikel aangegeven lid 1 aangegeven tijdstip twee of meer spelers van dat team niet
speelbereid in het aangewezen lokaal aanwezig zijn.
4. Het bepaalde in dit artikel lid 3 is niet van toepassing indien twee of meer spelers van
hetzelfde team tijdig hebben laten weten niet op de aanvangstijd aanwezig te
kunnen zijn, hiervoor een te aanvaarden reden wordt opgegeven en desondanks de
wedstrijd op tijd kan beginnen en zonder tijdverlies kan worden uitgespeeld.
Artikel B-4
Teamleider
1. Op het inschrijfformulier van een team dient te worden aangegeven wie als
teamleider zal optreden.
2. Is de opgegeven teamleider verhinderd, dan wijzen de spelers van het team een van
hen zodanig aan. Deze speler wordt voor de wedstrijd belast met alle aan de taak van
teamleider verbonden rechten en plichten.
3. De teamleider is er voor verantwoordelijk dat aan de teamleider van het andere
team de juiste namen van de spelers en de voor hen vastgestelde partijlengten
worden opgegeven en het team in de juiste volgorde wordt opgesteld.
4. De teamleider van het thuisspelende team is er voor verantwoordelijk dat het bij de
wedstrijd behorende uitslagformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld.
5. Indien het bestuur van de vereniging van het thuisspelende team niet iemand anders
heeft aangewezen berust bij de teamleider de wedstrijdtechnische leiding.
Artikel B-5
Bijzondere bepalingen
1. Alle bijzonderheden betreffende een wedstrijd welke ter kennis van het
districtsbestuur, eventueel ook ter kennis van de SC moeten komen, moeten op het
uitslagformulier worden vermeld.
2. Op het uitslagformulier moeten beide teamleiders door het plaatsen van hun
handtekening aangeven dat zijn van het vermelden van bijzonderheden als in dit
artikel lid 1 bedoeld op de hoogte zijn.
3. Het is niet toegestaan op een uitslagformulier gegevens toe te voegen of wijzigingen
aan te brengen als door beide teamleiders dat formulier voor akkoord is getekend.
Indien noodzakelijk of gewenst, dient het districtsbestuur met een aparte brief nader
te worden geïnformeerd; een kopie van de brief dient dan naar de teamleider van
het andere team te worden gezonden, tenzij bedoelde brief door beide teamleiders
wordt ondertekend.
4. Tenzij de teamleiders van beide teams onderling tot een andere afspraak komen,
zorgt het thuisspelende team voor de arbitrage en het uitspelende team voor het
schrijven. In principe worden de spelers na het spelen van hun partij als arbiter en
schrijver voor de direct daaropvolgende partij aangewezen, met dien verstande, dat

de spelers die de laatste partij van een wedstrijd zullen spelen, als arbiter en schrijver
van de eerste partij zullen optreden.
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ARTIKEL B-3
Speeldagen en aanvangstijden van wedstrijden
5. Een kwartier voor aanvang van een teamwedstrijd (19:30 aanvang) dienen de beide
teams volledig speelbereid aanwezig te zijn.
6. Wanneer een team een kwartier voor aanvang van de wedstrijd niet compleet is dienen er
door de teamleiders afspraken worden gemaakt over het tijdstip wanneer de niet aanwezige
speler speelbereid aan de tafel zal moeten verschijnen. Is de speler op het afgesproken
tijdstip niet aanwezig dan word die speler een reglementaire nederlaag toegekend.
7. Wordt door de teamleiders geen overeenstemming bereikt dat wordt bij aanvang van de
wedstijd de partij van de niet speelbereid aanwezige speler als reglementaire nederlaag
toegekend. *
* (7) Zegt teamleider A voor de wedstrijd 21.00 uur en teamleider B 22.00 uur en komt men
niet tot overeenstemming dan is er voorafgaande aan de wedstrijd al sprake van een
reglementaire overwinning.

