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2017 Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası
Final-16 STATÜ

Yayınlanma Tarihi : 06.03.2017
Revizyon 1 : 8.3.2017 – Turnuva programı değiştirildi, MP kazanma kriterlerine açıklık getirildi
Revizyon 2 : 20.03.2017 – Öğle yemeği maddesinde düzenleme yapıldı.
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Revizyon 2 : 13.03.2017 – Masterpoint tablosu eklendi

1. GENEL
Turnuva yeri :
Final-16 , Kadıköy Belediyesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonudur.
Adres : Hasanpaşa Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Cad., 34724 Kadıköy/İstanbul (Kadıköy
Evlendirme Salonu yanında)
Türkiye Briç Federasyonu bu dokümanda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Olası değişiklikler dokümanın
güncellenmesi halinde ayrıca duyurulacaktır.

2. TURNUVA KATILIM VE KAYIT KOUŞULLARI
2.1 Turnuvaya katılan bir takımın çekilmesi
Bursa’da gerçekleştirilen turnuvada Final-16’ya katılan takımlardan herhangi biri turnuvadan
çekildiği taktirde yerine yeni takım çağrılmayacaktır. Rakibi hükmen galip sayılacaktır.

2.2 Takıma yeni oyuncu eklenmesi
a. Türkiye Kış Dörtlü Şampiyonasında(Bursa’da) 4 veya 5 oyuncu ile mücadele etmiş
takımlar daha önce il dörtlü elemelerinde takımda yer almış bir oyuncuyu tekrar takım
kadrosuna ilave edebilirler.
b. Eğer bir takım il dörtlü şampiyonasında da aynı şekilde eksik oyuncu ile mücadele etmiş
ise , daha önce il kış dörtlü şampiyonalarında ve Türkiye Dörtlü Şampiyonasında hiç
oynamamış oyuncuyu kadrosunu tamamlayabilir.
c. Organizasyon komitesi boş kadrolara alınacak oyuncuları onaylamama yetkisine sahiptir.
Takımların bu tür durumlarda organizasyon komitesi ile önceden temasa geçmesi faydalı
olacaktır.

2.3 Oyuncu değişikliği
Takımlar oyuncu değişikliği yapamazlar. Kış Dörtlü Şampiyonasına başladıkları kadrodan bir
oyuncuyu takımdan çıkarıp yerine yeni bir oyuncu alamazlar.

2.4 Turnuvaya Kayıt
Turnuva için kayıt yaptırmaya gerek yoktur.

2.5 Turnuva Ücreti
TBF herhangi bir katılım ücreti almayacaktır. Ancak turnuva organizasyonu
gerçekleştireceğimiz salonunun işletmesine her takım turnuva başlamadan önce 450 TL
ödemede bulunacaktır.
6 kişiden az oyuncu ile katılan takımlar oyuncu başına 75 TL daha az ödeyeceklerdir.

2.6 Konaklama
Türkiye Briç Federasyonu turnuvaya İstanbul dışından katılan takımların İstanbul’da
yaşamayan oyuncuları için istedikleri taktirde Holiday INN Otel’de konaklama sağlayacaktır.
TBF tüm takımlar için 2 gece konaklamayı ücretsiz karşılayacaktır. Son 8’e kalan takımlar için
ilave 1 gece daha ücretsiz konaklama hakkı olacaktır. Yarı final oynayan takımlar için ayrıca 1
gece daha ücretsiz konaklama hakkı olacaktır. Oyuncular iki kişilik odalarda kalacaklardır.
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Aynı takım oyuncuları aynı odada konaklayacaktır. Ancak tek sayıda olan takımlardaki
oyuncular aynı odaya yerleştirilebilir.

2.7 Öğle yemekleri
Türkiye Briç Federasyonu turnuva boyunca tüm takımlara turnuva alanında öğle yemeği
sağlayacaktır. Ödenen ücret karşılığı Cumartesi ve Pazar günleri öğle yemeği ücretsiz olacak,
son iki gün öğle yemeği oyuncular tarafından karşılanacaktır.
Ayrıca turnuva süresince ücretsiz çay , kahve ve su servisi sağlanacaktır.

3. Turnuva Formatı
3.1 Nakavt Turları
3.1.1 Genel
Tüm nakavt ve VP maçları 15er bordluk devreler üzerinden oynanacaktır.
Turnuva takvimi aşağıdaki şekildedir :
25 Mart Cumartesi
26 Mart Pazar
27 Mart Pazartesi
28 Mart Salı

Knock-out 16
Çeyrek Final
Yarı Final
Final

9-16 Swiss
5-8. lik maçları
3. lük Maçı

25 Mart Cumartesi Nakavt Seansları :

1 SEANS
2 SEANS
3 SEANS
4.SEANS

10.30
13.45
16.10
18.30

Diğer Günler Nakavt ve VP seansları :
1 SEANS
10.15
2 SEANS
12.30
3 SEANS
15.50
4.SEANS
18.15
Swiss Seanslar

1 SEANS
2 SEANS
3 SEANS
4 SEANS
5.SEANS

10.15
12.00
14:00
16.10
18.30

3.1.2 Nakavt Maçlarında Eşitlik Durumunda
Takımlar eşitlik durumunda 4 ekstra board oynayacaklardır. 4 board sonunda eşitlik
bozulmazsa eşitlik bozulana kadar 1er board oynamaya devam edeceklerdir.

3.1.3 Nakavt Eşleşmeleri
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3.2 Swiss – Klasman Grubu
3.2.1 Genel
1/16 maçını kaybeden 8 takım 5 maçlık 12*5 swiss oynayarak 9-16 arasındaki sıralamayı
belirleyecektir.

3.2.2 İlk Maç eşleşmeleri
2.1.3 maddesinde nakavt eşleşmelerinde kazanan takımların eşleşmesi gösterilmiştir. Swiss
ilk tur eşleşmeleri aynı şekilde kaybeden takımlar arasında yapılacaktır.

3.2.3 Diğer maçlarda eşleşme
İlk sıradaki takım ikinci ile, 3. Dördüncü ile …. Şeklinde takımlar eşleşir. İki takım turnuva
süresince ilk 3 maçta sadece bir kez karşılaşabilirler. Bir takım daha önce karşılaştığı bir takım
ile eşleşirse, bir alt sıradaki takım ile eşleşir.
Son iki maç(4 ve 5. Maçlar) danish olarak oynanacak, takımların daha önceki maçlarına
bakılmaksızın sıralamadaki yerlerine göre eşleşeceklerdir.

3.2.4 Eşit VP toplanması durumunda
Eğer iki takım kendi arasında maç yaptıysa kazanan takım bir üst sırada kabul edilir. Eğer iki
takım kendi arasında maç yapmadı ise veya aralarındaki maç eşit tamamlandı ise maç yaptığı
tüm rakiplerinin topladığı puanlar hesaplanır. Hangi takımın rakipleri daha çok VP kazandı ise
o takım önde tamamlar.
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3.3 5-8 Sıralama Maçları
Çeyrek finalde maçları kaybeden 4 takım. 20 lik VP skalasına göre 15’er boardluk lig usulü
birbirleri ile maç yapacaklardır. (Her takım 3 maç yapacaktır)
Takımlar elde ettikleri VPlere göre 5-8 derecelerini belirler.
5-8 Maçlarında toplam VP’de eşitlik olası durumunda takımlar arasındaki maça, eğer onda da
eşitlik var ise alınan IMP toplamına bakılır.

3.4 3. lük Maçı
Üçüncülük maçı 15er boarddan 3 devre olarak oynanacaktır. İki takım kaptanının anlaşması
ve organizasyon komitesine beraber yazılı dilekçe vermesi durumunda daha az devre de
oynayabilirler.

3.5 Bir takımın çekilmesi
Takımlar istedikleri takdirde turnuvadan çekilebilirler.
a. Swiss (9-16 arası) turlarından çekilmesi durumunda 16. Olur. Birden çok takım çekilirse
en son dereceleri paylaşırlar.
b. 5-8 finalinden çekilirse 8. Olur Birden çok takım çekilmesi durumunda son dereceleri
paylaşırlar.

3.6 Devre Sayılarında Değişiklik
Üçüncülü maçında iki takım anlaşması halinde oynanacak olan devre sayısında azaltmaya
gidilebilir. Bu kararu iki takım kaptanı maçtan en az bir saat önce beraber imzaladıkları bir
dilekçeyi organizasyon komitesine ileterek bildirirler.

4. Turnuvada kullanılabilecek sistemler ve konvansiyon kartları :
4.1 Kullanabilecek sistemler :
HUM (Highly Unusual Methods) veya Kahverengi Etiketli konvansiyonlar kullanılamaz. HUM ve
Kahverengi etiketli sistemler TBF Merkez Hakem Komitesi tarafından tanılanmış ve TBF web sitesinde
yayınlanmıştır.

4.2 Konvansiyon Kartı
Her çift Türkçe veya İngilizce doldurulmuş ve TBF tarafından Kabul edilen bir formatta konvansiyon
kartı bulundurmak zorundadır.
Maç başlamadan her iki oyuncuda konvansiyon kartını yanında bulundurmak ve rakibine vermek
zorundadır. Konvansiyon kartını rakibine vermeyen ortaklıklar TBF standart sistemini oynamak zorunda
kalacaklardır.
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5. Maç Sırasında Uyulacak Kurallar
Hiç bir oyuncu kendi maçını seyredemez.
Bir oyuncu turnuva salonunu ancak hakeminin belirleyeceği bir kişi eşliğinde terk edebilir.
Maç sonucunda her iki takım oyuncuları da skorları tuttukları skor kart ve bridgemate ile karşılaştırmak
zorundadır.

6. Skor Düzeltme
Skor düzeltme MHK tarafından yayınlanmış olan Skor Düzeltme Prosedürüne göre yapılacaktır.
Başhakem ve organizasyon komitesinin makul şüphenin ötesinde skorun gerçekten hatalı girilmiş
olduğuna kanaat getirdiği durumlarda, Skor Düzeltme Prosedürü 2a, 2b ve 2c maddelerindeki
şartların sağlanması halinde, organizasyon komitesi skor hatasını 48 saat içinde düzeltebilir.
a. Düzeltme süresi bitiminde, eleme sonrası yeni bir etabın başlamamış olması gerekmektedir. b.
Düzeltme sonrası yeni etap hazırlıklarının turnuvayı akamete uğratmadan tekrar yapılabiliyor olması
gerekmektedir.
c. İlgili etabın son etap olması durumunda ödüllerin henüz dağıtılmamış olması gerekmektedir.

7. Masterpoint Kazanma
Turnuvada kazanılacak masterpointler TBF Masterpoint sisteminde yayınlanmış olan masterpoint
kitapçığında belirtildiği şekilde olacaktır.

7.1 Maçlar





Oyuncunun bir maçtan masterpoint alabilmesi için o maçta en az 1 devre oynamış olması gerekir.
Bir takımın yenen takım olarak masterpoint alabilmesi için hesaplanan yönteme göre en az 1 IMP ile
maçı kazanmış olması gerekir.
Bir maçın organizasyon yönetiminin kararı ile oynanmaması durumunda o maça masterpoint
verilmez.
Bir takımın turnuvadan kendi isteği ile çekilmesi durumunda veya maçı yarıda bırakması durumunda
diğer takım maçı kazanmış kabul edilir ve masterpoint kazanır.
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7.2 Takımın derecesine göre alınacak masterpointler

2017 Türkiye Kış Takımlar Şampiyonası Masterpoint Tablosu
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17-32
33-64
65-128
129-272

Masterpoint
80
65
55
49
40
35
32
28
26
24
22
20
19
18
17
16
14
12
3
1

Swiss-B
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Masterpoint
10
7
6
5
4
3
2
1,5
1

Swiss-C
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Masterpoint
7
5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

7.3 Masterpoint almak için oynanması gereken devre
Daha önce yayınlanan genel kılavuzda ve masterpoint kitapçığında her ne kadar 1/3 kuralı board
üzerinden hesaplanacak denilse de , aynı turnuvada farklı aşamalarda farklı sayılarda board ile
oynandığından dolayı bu kural board yerine devre olarak uygulanacaktır.
Her grup maçı 1 devre olarak sayılacaktır. Oyuncular takımının oynadığı devreye göre değerlendirilecektir.
Bu kural 1/16ya giremeyen takımlar içinde geçerli olacaktır.
Bir oyuncunun MP alması için oynaması gereken devre hesaplanırken sadece nakavt maçları dikkate
alınmayacaktır. Oyuncunun oynadığı ve oynamadığı nakavt, swiss ve lig usulü maçlarda hesaba dahil
edilecektir. Final 16 , Kış Dörtlü takım şampiyonalarının final etabıdır. Ayrı bir turnuva olarak
değerlendirilmemektedir. Bu nedenle oyuncuların oynadığı devreler Bursa’daki ilk aşama ile birlikte
değerlendirilecektir.
Ayrıca, rakip takım çekildiği durumlarda oynanmayan devrelerde maçı kazanan takımın en az oynamış
olan oyuncularının oynadığı varsayılacaktır.
Maçtan çekilen takım için oynanmayan devreler hesaba katılmayacaktır.
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7.4 Final-16’da takıma eklenen oyuncular
Eğer turnuvanın daha önceki aşamasında oynamamış bir oyuncu takıma dahil olursa daha önceki maçları
oynamamış kabul edilecektir. 1/3 kuralı bu tür oyuncular için de takımın oynadığı tüm maçlar üzerinden
hesaplanacaktır.

8. Turnuva Dili
Turnuvanın resmi dili Türkçedir. Yabancı oyuncu oynatan takımlar rakibin talep etmesi durumunda
tercüme için masada yardımcı olacak bir kişiyi görevlendirmek zorundadır.

9. Yayın Hakları
Turnuva BBO sitesinde yayınlanacaktır. Yayınlanacak maçları TBF organizasyon komitesi belirler. Takımlar
BBO’da oynamayı reddedemezler.
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