Reglement ’t Onstein Jeugd Toernooi Circuit 2018-2019

’t Onstein Jeugd Toernooi Circuit

Reglementen

Mede mogelijk gemaakt door Monique en Hans Melchers.

Het ’t Onstein Jeugd Toernooi Circuit (OJTC) is een cyclus van
toernooien, zowel jeugd- als open evenementen. Jeugdbridgers
kunnen daarin punten (OJTC-punten) verdienen voor
individuele klassementen. Er zijn klassementen voor junioren,
aspiranten, en meisjes. Aan het eind van het seizoen winnen de
hoogst geëindigde spelers in ieder klassement mooie prijzen;
pupillen kunnen prijzen winnen op de slotdrive:

#1
#2
#3
#4
#5
#6

Jun
€ 600
€ 500
€ 400
€ 300
€ 200
€ 100

Asp
€ 400
€ 300
€ 200
€ 100

M
€400
€300
€200

Pup
€100
€50

Naast de prijzen biedt het OJTC extra kortingen op het
inschrijfgeld van open toernooien. Welke korting geldt en hoe
je deze kunt ontvangen zal vermeld worden op
www.jeugdbridge.nl.
Welke toernooien vallen onder het JTC kun je zien in de
jeugdkalender. Spelers dienen zichzelf in te schrijven voor
evenementen.
Aan het eind van het jaar wordt het OJTC afgesloten met een
wedstrijd in de bridgeboerderij van ’t Onstein, met na afloop de
prijsuitreiking.

Leeftijd
1. De leeftijdscategorie (junior/aspirant) die de speler heeft in
2018 is leidend. Dat betekent dat spelers geboren na 1
januari 1993 resp. 1998 het hele JTC 2018-2019 meespelen
als junior resp. aspirant.
2. Pupillen geboren na 1 januari 2003 verdienen geen JTCpunten. De jeugdkortingen gelden wel voor hen. Oudere
jeugd die met pupillen speelt kan wel punten verdienen.
Meisjes
Meisjes verdienen punten voor het meisjesklassement náást de
gebruikelijke punten bij de asp/jun. Eén toernooi kan dus in
beide klassementen punten opleveren. De voorwaarden:
3. Twee meisjes moeten een paar vormen.
4. Bij viertallen mag het nevenpaar jongens bevatten.
5. Meisjes moeten minimaal vijf toernooien spelen met een
ander meisje (punten halen niet noodzakelijk) om in de
eindstand van de meisjes te worden opgenomen.
6. Prijzen zijn niet cumulatief; alleen de score met de hoogste
geldprijs blijft staan. De andere score vervalt (en de spelers
eronder schuiven door).
Scoreberekening
7. Het aantal te winnen punten per toernooi wordt van
tevoren gepubliceerd op www.jeugdbridge.nl.
8. Alleen spelers die op een toernooi gemiddeld of hoger
scoren (50%, 0 IMP, etc.) ontvangen punten.
9. Bij meerdere lijnen kunnen er alleen in de hoogste twee
lijnen punten worden verdiend. De onderlinge ranking
wordt bepaald o.b.v. meesterpuntenscores.

10. Bij minder deelnemende paren/teams in een klassement
dan te winnen punten gelden de volgende regels:
•
•
•
•

#1-punten voor plaats in bovenste 10% van het veld
#2-punten voor plaats in bovenste 35% van het veld
#3-punten voor score boven gemiddelde (50%, 0 IMP, etc.)
Iedere puntenrang wordt aan max. 1 paar/team toegekend.
Bij gelijke rang schuift de lagere score een rang naar onder.

11. De punten voor “gemengde” paren worden als volgt
bepaald:
jeugd + niet-jeugd:
junior + aspirant:

geen punten
telt als juniorenpaar

12. De punten voor “gemengde” viertallen worden als volgt
bepaald:
3 jun + 1 asp:
2 jun + 2 asp:
1 jun + 3 asp:
3 jeugd + 1 niet-jeugd:
2 of meer niet-jeugd:

telt als juniorenteam
telt als juniorenteam
telt als aspirantenteam
meerderheid (jun/asp) bepaalt
het klassement
telt niet mee voor het OJTC

Eindstand
13. Voor het eindklassement tellen voor de junioren en meisjes
alleen de 10 beste resultaten mee; voor de aspiranten
alleen de 5 beste.
14. Bij een gelijkstand worden de prijzen van die plaatsen
opgeteld en gelijk verdeeld over de betreffende spelers.
15. Als de score van een meisje vervalt in het junioren- of
aspirantenklassement (zie 6) schuiven de spelers eronder
een plaats door naar boven.
Contact:
Gerbrand Hop (onsteinjtc@gmail.com)
Sponsoren: Monique Melchers en Hans Melchers

