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 voorlopige rangschikking per rating na de 0de ronde 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle BBC-leden bezitten een rating die bepalend is voor de lijn waarin zij spelen. De hierboven vermelde ratings 

werden door de ratingcommissie toegekend op basis van de behaalde gemiddelde %-resultaten tijdens vorige 

seizoen competities. Einde van elke seizoen competitie wijzigen enkele ratings op basis van de eindrangschik-

king van de behaalde gemiddelden per rating. De ratings blijven onveranderd gedurende een seizoencompetitie. 

De ratingscommissie stelt bij het einde van elke seizoen competitie de nieuwe ratingindeling op. 

In de loop van de competitie kan het aantal paren in een rating beduidend wijzigen. Om dan het aantal tafels in 

alle lijnen te beperken en/of vergelijkbaar te houden kan de ratingscommissie meer of minder spelers van rating 

laten veranderen. Een beslissing daaromtrent wordt genomen en medegedeeld voor aanvang van de 7de ronde. 

Meer informatie i.v.m. de gehanteerde richtlijnen ter zake vindt men op de volgende blz. 



LIJNEN : Beau Bridge Club speelt de seizoen competities, zo aangewezen, in 3 lijnen ; een A, 

B en C-lijn. Hiermee beoogt BBC per lijn : het aantal tafels te beperken, de sterkte van de 

paren vergelijkbaar te houden en de competitiegeest te stimuleren. 

 

RATINGS : alle BBC-leden bezitten een rating1 die bepalend is voor de lijn waarin zij dienen 

te spelen2.  Alle hierboven vermelde ratings werden door de ratingcommissie toegekend op 

basis van de behaalde gemiddelde %-resultaten tijdens vorige seizoen competities.  

Einde van elke seizoen competitie wijzigen enkele ratings3 op basis van de eindrangschikking 

per rating. De ratings blijven onveranderd gedurende een volledig seizoen. 

  

DE RATINGCOMMISSIE : kan ingrijpen in de toekenning en/of wijziging van ratings indien 

bijzondere  omstandigheden leidden tot een betwistbare eindrangschikking per rating4. Elk 

BBC-lid kan de ratingcommissie verzoeken om een gestaafde ratingherziening5. 

 

HERENIGING VAN VASTE PAREN : paren die meestal samenspelen tijdens een seizoen-

competitie worden beschouwd als vaste paren. Het gebeurt dat door toevallige omstandighe-

den6 vaste paren ontstaan bestaande uit partners van verschillende rating. 

Voor dergelijke vaste paren beslist, zo nodig7, de ratingscommissie op het einde van een 

compositie welke rating beide partners voor de volgende competitie zal toegekend krijgen. 

Zo’n toestand kan dus maximaal gedurende 1 competitie aangehouden blijven. 

OPGELET : de vermelde % in de bovenstaande tabel beschouwen het gemiddelde van alle 

behaalde resultaten tijdens de aan gang zijnde seizoen competitie8.  

Bij de uiteindelijke beslissing inzake promoveren of degraderen kunnen resultaten behaald in 

een lijn niet overeenstemmend met een rating nog geannuleerd9 worden ! 

De resultaten van paren die, op vraag van de wedstrijdleider, in een andere lijn spelen dan 

hun rating stelt, worden slechts beschouwd als deze voor hen gunstig uitvallen. 

                                                             
1 Een A-, B- en C-rating. De onbeduidende X-rating wordt toegekend aan niet-leden of als een voorlopig toegekende rating in afwachting van 

een objectievere beoordeling.  
2 De paren gevormd door bridgers met dezelfde RATING spelen in de LIJN overeenkomstig hun rating. Paren bestaande uit spelers met 
verschillende (aanliggende) ratings spelen in een lijn naar hun keuze maar die overeenkomt met een van hun ratings. Paren bestaande uit twee 
X-ratings of een A- én C-rating, consulteren de wedstrijdorganisatie. 
3 In principe : 1 paar in A (degraderen) en C (promoveren), 2 paren in B (promoveren en degraderen). Hiervan kan afgeweken worden om bv de 
diverse lijnen +- gelijk te houden in aantal paren of dat de ratingscommissie anders beslist. 
4 Enkele voorbeelden waar de ratingscommissie kan ingrijpen : een paar mist een ratingsverandering nipt omwille van het (verplicht) spelen in 
een andere lijn, een ratingsverandering op basis van slechts 1 of 2 drives dient geëvalueerd, een vast paar splits zich in 2 verschillende ratings 
omwille van enkele afwezigheden of een ander toeval, een paar bestaat uit 2 verschillende ratings en speelt  gedurende een seizoencompetitie 
hoofdzakelijk in dezelfde lijn, de toekenning van een rating aan 1 nieuw lid bleek later onoordeelkundig … 
5 Dit verzoek dient tijdig te gebeuren t.t.z. binnen de week na publicatie van de laatste ratingrangschikking (na de 9de drive van de seizoen 

competitie) die bepalend zal zijn voor de toekenning van nieuwe ratings (van toepassing tijdens de volgende seizoen competitie). 
6 Tijdens de afwezigheid van een speler van het vaste paar speelt de partner met iemand anders waarbij een gevoelig ander resul taat wordt 
behaald. Het gemiddeld behaald % resultaat van de partners is dan verschillend en het is niet uitgesloten dat het paar de volgende competitie 
bestaat uit partners van een verschillende rating 
7 Het kan dat de behaalde resultaten van de partners automatisch leiden tot een hereniging 
8 Dus niet het gemiddelde van de behaalde zes beste %, zoals het geldt voor de eindrangschikking in de seizoencompetitie 
9 Of gewijzigd worden door toepassing van een coëfficiënt op het %-resultaat  


