
Huishoudelijk Reglement Bridgedrive  

KBO Sittard Stad 
 
Speelmiddag:  
  

Deze is  altijd op Vrijdag  m.u.v. feestdagen.  

De speelmiddag begint uiterlijk om 13.30 uur.  

Men dient 10 minuten voor de aanvang in het bridgelokaal aanwezig te zijn samen  met uw partner. 

De speeldata zijn te vinden in de agenda  

(zie achterblad) 
  
Inschrijven:  
  

Leden dienen zich schriftelijk per paar in te schrijven op de inschrijflijst . Deze is aanwezig voor de aanvang 

van de bridgedrive en aanwezig op de tafel. 

De inschrijflijst is altijd tot 2 dagen voor aanvang van de drive aanwezig op het prikbord in de gang. U kunt 

zich ook aanmelden via e-mail 

Na dit tijdstip kunnen er alleen nog paren worden ingeschreven ,als het aantal paren dusdanig is samengesteld, 

dat er een geen stilzit  ontstaat.   

De bijdrage is voor dit jaar vastgesteld op  

€ 2.00  per paar. 

 

Indien men heeft ingeschreven en toch verhinderd is dient men zich zo spoedig mogelijk af te melden bij 

de technische commissie  

Bert Palmen ( tel:  046-4519585 )   

Zelf voor een vervanger te zorgen is wel aan te bevelen.. 
  
  
  
Klok:  
  
Elke ronde spelen we 4 spellen. Voor vier spellen is dertig minuten beschikbaar. Vijf minuten voor het einde 

van een ronde geeft de klok een signaal. (Vanaf dat moment wordt U verzocht niet meer aan een nieuw spel 

te beginnen. Op het scorekastje wordt het cijfer 0 ingevuld (niet gespeeld) 
  
Tussen de rondes hebt U twee minuten om van tafel te wisselen. Beide paren zijn verantwoordelijk voor het 

tijdig afronden van de vier spellen.. Het is niet de bedoeling dat je over spellen gaat zitten nakaarten, tenzij 

je tijd over hebt natuurlijk!  

Andere bridgers mogen er geen last van ondervinden. 

 

Prijzen :  Zowel in de A  B als in de C D groep wordt steeds  voor een dagprijs gezorgd 
  
 

Opruimen: Wij vragen U vriendelijk om zich dienstbaar op te stellen, als men een beroep op U doet om een 

handje toe te steken (bv. Bij het opruimen van de tafels en bridgeattributen) 
  
 

Uitslag:  

De uitslag en dagprijs  wordt na de bridgedrive bekendgemaakt. 

De uitslagen van de wedstrijden  zijn op onze webpagina www.kbosittardstad.nl  te bekijken 

Iedereen , die heeft deelgenomen aan de drive krijgt uitgebreide uitslagen via E-mail. 
  

 


