Koninklijke Belgische Bridge Federatie

Beroepscommissie
Reglement van Inwendige Orde
1. Opdracht
Wat betreft de deelname van spelers aangesloten bij LBF of VBL aan nationale
competities, is de Beroepscommissie bevoegd voor het behandelen van alle
klachten, betwistingen en andere kwesties die betrekking hebben op de organisatie
van kampioenschappen en van selecties, voor het naleven van de
tornooireglementen en voor de beslissingen van de competitieleiding en van de
Wedstrijdleiders. Zij oordeelt over alle betwistingen die voorgedragen worden en
neemt de beslissingen ter zake.

2. Samenstelling
De commissie bestaat uit 6 leden waaronder een Voorzitter, een Ondervoorzitter en
een Secretaris. De leden van de commissie worden benoemd door de RvB van de
BBF op basis van een voorstel dat uitgaat van het Bureau.

3. Opstellen van de reglementen
De commissie stelt de reglementen op voor het behandelen van beroepen. Men
onderscheidt twee types van beroepen
De beroepen tegen een beslissing van de
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De reglementen opgesteld door de commissie worden onderworpen aan de
goedkeuring van de RvB van de BBF.
De voorzitter van de commissie laat de door de RvB goedgekeurde reglementen
publiceren op de site van de BBF.

4. Behandeling van Beroepen
De reglementen komen in voege zodra ze gepubliceerd zijn op de site van de BBF.
De leden van de commissie, in het bijzonder de Voorzitter of de Ondervoorzitter (als
de Voorzitter verhinderd is) verzekeren de behandeling van de beroepen
overeenkomstig de betrokken reglementen en procedures.
De commissie waakt er over dat de leden van een Beroepscomité op de hoogte zijn
van de te volgen procedures.
Het is nuttig om er aan te herinneren:
Dat iemand die rechtstreeks betrokken is bij de uitslag van een beroep niet
kan zetelen in een Beroepscomité dat moet oordelen over het beroep.

Dat een partij in het beroep de wraking mag eisen van een lid van het
Beroepscomité op grond van een motivering en mits een bijkomende waarborg.
De voorzitter van het comité kan de vraag tot wraking aanvaarden of afwijzen.
Bij aanvaarding zal de bijkomende waarborg teruggegeven worden aan de
vragende partij.

5. Verslag van de vergaderingen
Voor elke vergadering van de commissie stuurt de verslaggever zijn tekst naar de
Voorzitter die de wijzigingen aanbrengt welke hij gepast vindt. Deze bewerkte tekst
wordt naar het secretariaat gestuurd dat hem verspreid onder de leden van het
Bureau en aan die van de betrokken commissie.
De voorzitter zorgt voor de vertaling van de teksten in de twee nationale talen.

6. Bepalingen
De Beroepscommissie is in de federatie verantwoordelijk voor het beheer en het
behandelen van alle klachten, betwistingen overeenkomstig de opdracht beschreven
in § 1. Het betreft een voortdurend orgaan.
Een Beroepscomité wordt samengesteld voor de behandeling van welbepaalde
gevallen. Het gaat om een tijdelijk orgaan samengesteld uit minstens 3 leden die
vertrouwd zijn met het behandelen van concrete zaken in een vooraf bepaald kader.
De Voorzitter van dit Beroepscomité wordt aangesteld door de Beroepscommissie.
Worden aanzien als rechtstreeks betrokken en in de onmogelijkheid om te zetelen
in een Beroepscomité:
Elke persoon die deel uitmaakt van een club waarvan een team een partij is in
het ingediende beroep tijdens de viertallencompetitie.
Voor beroepen die behandeld moeten worden aan het einde van een competitie
(als de resultaten al bekend zijn), iedereen die persoonlijk betrokken is bij de
hoogte van het eindresultaat van deze competitie.

