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Door inschrijving en betaling accepteert u onderstaande voorwaarden.

Uw inschrijving wordt geaccepteerd nadat de betaling door de Stichting Waalbridge is
ontvangen, namen en overige gegevens op het inschrijfformulier zijn ingevoerd en
zijn verzonden. U ontvangt ca. 1 week voor de drive uw paarnummer via de email.
Na 1 maart vindt geen restitutie meer plaats (behalve bij overboeking van het aantal
deelnemers). Indien er verzoeken worden ingediend behoudt de Stichting Waalbridge
zich het recht voor deze verzoeken in te willigen.
Prijzen
• Over prijzen wordt niet gecorrespondeerd.
• Prijzen kunnen niet geruild worden ten behoeve van een andere prijs of geld.
• Voor het innen van de prijs dient de winnaar zelf aanwezig te zijn bij de
prijsuitreiking aan het feestelijke einde van het evenement.
Toernooi reglement:
1. Er wordt gespeeld volgens de “Spelregels voor de Wedstrijd-bridge”en het
Wedstrijd-reglement van de N.B.B.
2. Roep bij elke onregelmatigheid de zaalleider (table-officer).
3. De alerteer regeling van de N.B.B. is van toepassing.
4. De scores op de scoreslips worden als zodanig ingevoerd in de computer. Er zal
slechts een globale controle (kwetsbaarheid) plaatsvinden. Protesten betreffende
foutief ingevulde scores worden afgewezen.
5. Protesten tegen de uitslag zijn mogelijk tot 30 minuten na publicatie, maar kunnen
alleen in behandeling genomen worden als een plaats bij de eerste twintig paren in
het geding is.
6. De toekenning van de prijzen is gebaseerd op de voorlopige uitslag.
7. Het gebruik van biedingboxen is toegestaan, u dient deze wel zelf mee te nemen.
Technische mededelingen:
1. Niet schudden. De spellen zijn gedupliceerd.
2. Elke ronde deelt de zaalleider per tafel de scoreslips uit. Hierop staan gegevens als
ronde, tafelnummer en paarnummers. Controleer deze gegevens.
3. Tel uw kaarten voor aanvang van het spel. De zaalleider kan een onjuist aantal
kaarten dan nog herstellen en er behoeft geen arbitrale score toegekend te worden.
4. N-Z schrijft, O-W controleert. De scoreslip wordt door beide paren van een paraaf
voorzien. Foutief ingevulde scores kunnen na verwerking niet gecorrigeerd worden.
5. Gelieve uw systeemkaarten ongevraagd op tafel te leggen. Het bespaart gevraag
en kan ergernis voorkomen.
6. De zaalleiders zijn meestal geen gediplomeerd wedstrijdleider of technisch
clubleider. Vaak zullen zij telefonisch de hoofdarbiter raadplegen. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
7. Zorg ervoor, op tijd in de volgende speelgelegenheid te zijn, maar ga daar niet
eerder dan 5 minuten voor aanvang van de ronde naar binnen.
8. Na het laatste spel van de 8e ronde is het van belang dat u de spellen op volgorde
en kleur terug sorteert.
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Extra verzoeken
Let op: uiterlijk eind februari voor het evenement opgeven, latere verzoeken kunnen
helaas niet worden ingewilligd. Vertrouwende op begrip.
Slecht lopen:
Indien u slecht ter been bent, kunt u dat bij de inschrijving aan ons kenbaar maken.
Wij trachten hier rekening mee te houden. Wij zullen trappen en hellingen vermijden
in uw route, maar u moet wel van lokaliteit naar lokaliteit lopen. In een lokaliteit
blijven behoort niet tot te mogelijkheid.
Samen met andere bridgepartners de maaltijd gebruiken:
Indien u samen aan het einde van de dag samen wilt eten kunt u dat opgeven bij de
inschrijving. svp duidelijk de namen van de bridge partners doorgeven. Een verzoek
specifiek in een van de lokaliteiten behoort niet tot de mogelijkheid.
Dieetwensen:
Indien u bijvoorbeeld vegetarisch wilt eten of een allergie heeft, trachten wij dat met
een van de lokaliteiten te organiseren.
Hoe?
Meldt u aan en geef u wensen aan bij deze inschrijving op www.waalbridge.nl
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