Türkiye Briç Federasyonu – Duyuru

2018 İl Kış Dörtlü Takım Şampiyonaları
İl temsilcilikleri tarafından düzenlenecek il dörtlü takım şampiyonaları, Türkiye kış açık
takımlar şampiyonası ve süper kupa ile ilgili olarak aşağıdaki konuların İl Temsilcileri ve Briç
oyuncularını bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.
1. İl şampiyonası düzenlenecek illerin temsilcileri illerinde “Türkiye Dörtlü Şampiyonası”
düzenleyeceklerini öncelikle TBF’ye info@tbricfed.org.tr adresine eposta göndererek
bildireceklerdir.
2. İl temsilcisi ayrıca turnuvanın statüsünü, aşamalarını, yerini ve ücretleri hazırlayacağı
“Turnuva Statü dokümanı”nda belirtecek ve gönderdiği eposta’sına ekleyecektir.
3. Şampiyona düzenleyeceğini bildiren her il için TBF web sitesinde kayıt sayfası
oluşturulacaktır.
4. İl şampiyonalarına kayıtlar TBF web sayfasında oluşturulacak “İl Şampiyonası Kayıt”
sayfalarından yapılacaktır. Takımlar kayıtlarını “2 TL” karşılığında yapacaklardır. Bu
ücret sembolik olup, turnuva ücretleri ayrıca il temsilciliklerince belirlenecektir.
Takımlar turnuva ücretlerini il temsilciliklerine ödeyecektir.
5. İl şampiyonasına kayıt yaptırırken oyuncuların vize işlemlerini tamamlamış olması
gerektiğini hatırlatırız.
6. İl şampiyonalarının en geç 28 Ocak 2018 tarihinde tamamlanmış olması gereklidir.
7. Türkiye Kış Takımlar Şampiyonasında hiçbir il için kota uygulanmayacaktır. Turnuvaya
katılan takım sayısı 300 ile sınırlıdır. (Bu üst sınır yer ve malzeme kısıtları nedeni ile
konmuştur.) 300 takım kayıt yaptırdıktan sonra kayıtlar kapanacaktır. Takımlar il
şampiyonası sonucunu beklemeden kayıt yaptırabilirler.
8. Süper Kupa, 80 takım ile oynanacaktır. Süper şampiyonaya sadece il şampiyonası
düzenleyen illerden katılım olacaktır. İl şampiyonu olan takımlar şampiyonaya
doğrudan katılacaklardır. İl şampiyonlarından sonra artan kota, il şampiyonalarına
katılan takım sayısına göre turnuva statü dokümanında yayınlanacak şekilde illere
dağıtılacaktır.
9. İl şampiyonalarına katılacak takımların oluşması ile ilgili detaylı bilgiyi ekte
bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türkiye Briç Federasyonu
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EK-1

İl şampiyonalarına, 2018 Kış Açık Takımlar Şampiyonasına ve 2018 Süper Kupaya katılacak takımların
oluşması ile ilgili kurallar.
1. İl şampiyonalarına katılacak takımlarda oyuncuların oynadıkları ilden olma zorunluluğu
yoktur. Bunun temel nedeni, bazı bölgelerimizde kendi il merkezlerinden farklı bir il
merkezine daha yakın oturan takımların bulunmasıdır. Ancak süper kupaya katılım il bazında
kısıtlı olacağı için takımlarımızın farklı bir ilden katılması durumunda süper kupaya katılma
hakkını kazansa bile kullanamayacaklarını hatırlatırız.
2. Herhangi bir il şampiyonasına katılmış olan takım 2018 Kış açık takımlar şampiyonasına
katılma hakkına sahiptir.
3. Takımlar Kış Açık Takımlar şampiyonasına katılırken il şampiyonasına katıldıkları kadrodan 2
oyuncuyu değiştirebilirler. Ancak bunun için:
a. Takımdan çıkan oyuncuların yazılı onayının alınıp İl Temsilcisine iletilmesi
b. Takıma giren oyuncuların daha önce hiçbir ilde 2018 il şampiyonasında oynamamış
olması gereklidir. (Kadroya yazıldığı halde hiçbir maçta oynamayan oyuncular olabilir)
4. İl şampiyonası yapmayan illerde oynayan oyuncular 2018 Kış Açık Takımlar Şampiyonasına
takım kurarak katılabilirler. Kadrolarında katıldıkları il dışından en fazla 2 oyuncu
bulundurabilirler. Bu oyuncuların hiçbir il şampiyonasında oynamamış olmaları gereklidir.
(Kadroya yazıldığı halde hiçbir maçta oynamayan oyuncular olabilir)
5. 2018 İl Şampiyonasına genç statüsünde katılacak takımlar, oyuncularından bir veya daha
fazlası genç statüsünden çıksa bile 2018 Açık Takımlar Şampiyonasına genç takım ücreti
ödeyerek katılırlar.
6. İl şampiyonası düzenlemeyen illerin oyuncuları, başka bir ildeki il şampiyonasına katılmaları
durumunda o ilin oyuncusu olarak kabul edilir.
7. Süper kupaya katılacak olan takımların, katıldıkları il dışından en fazla 2 oyuncu oynatma
hakkı vardır. Bu kurala uymayan bir takım, derecesi ne olursa olsun Süper kupaya katılamaz,
bir sonraki sıradaki takım turnuvaya davet edilir.
8. Süper kupaya katılan takım kadrosunda hiç oynamamış 2 oyuncu ekleyebilir veya mevcut
oyuncuların yerine kaydedebilirler. Takımdan çıkan oyuncuların yazılı izni alınıp il temsilcisine
verilmelidir. Ancak sonuçta oluşan kadro yapısı 7. Maddede açıklanan kuralı ihlal edemez.
Yani takımda il dışından en fazla 2 oyuncu bulundurabilirler.
9. Süper kupaya katılacak takımların kadrosu 7. Maddedeki kuralı hem İl Şampiyonası boyunca
hem de Süper Kupaya katılacağı kadroda taşımak zorundadır. Yani 2 yeni oyuncu alma hakkı
ile 7. Maddeyi sağlamak Süper Kupaya kazanma hakkını sağlamaz.
10. Başka ilden katılıp derece yapan takımlar Süper Kupaya katılma hakkı olmasa bile unvan ve
Masterpoint kazanımları geçerlidir.
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Örnekler:
İl Şampiyonası düzenleyen iller: İstanbul, Bursa, Malatya
İl Şampiyonası düzenlemeyen iller: Batman, Kars

Örnek Takım Formatı

İl
Şampiyon
asına
Katıldığı İl

Kış Açık
Takımlar
Şamp.
Katılabilir mi?

Süper
Kupaya
Katılabilir
mi?

Açıklama

4 İstanbul, 2 Bursa

İstanbul

Evet

Evet

İl dışından 2 oyuncu oynatılabilir.

3 İstanbul, 2 Batman, 1 Kars

İstanbul

Evet

Evet

Batman ve Kars şampiyona düzenlemediği için
oyuncular İstanbul ilinden kabul edilir.

4 Batman, 1 Kars

Malatya

Evet

Evet

2 İstanbul, 2 Bursa

Bursa

Evet

Evet

4 İstanbul, 2 Bursa

Bursa

Evet

Hayır

4 İstanbul

Bursa

Evet

Hayır

2 İstanbul- 2 Batman

Oynamadı

Evet

Hayır

4 Batman

Oynamadı

Evet

Hayır

2 Malatya-2 Batman-2 Kars

Oynamadı

Evet

Hayır

3 İstanbul-3 Kars

Oynamadı

Hayır

Hayır

Batman ve Kars şampiyona düzenlemediği için
oyuncular Malatya ilinden kabul edilir.
Süper kupaya katılırken Bursa ilinden hiç
oynamamış iki oyuncu takıma alabilirler. Kış
takımlara katılırken Bursa içinden veya dışından
hiç oynamamış 2 oyuncu alabilirler.
2’den fazla oyuncu il dışından olduğu için Süper
kupaya katılamaz. 2 İstanbul oyuncusunu
çıkarıp yerine 2 Bursalı oyuncu alınsa bile
gidemez. Turnuvayı oynayan kadronun kuralı
sağlaması gereklidir.
İl şampiyonasında aldığı derece ne olursa olsun,
hiçbir şekilde Süper Kupaya katılamaz.
Takımdan 2 oyuncu çıkarıp, yerine 2 Bursa
oyuncusu alsa bile Süper Kupaya katılamaz.
Batman il şampiyonası düzenlemediği için Kış
şamp. Batman adına katılabilirler.
İl şampiyonası düzenlemeyen ilin oyuncuları Kış
şampiyonasına katılabilir ancak süper kupaya
katılamaz.
İl şampiyonası düzenleyen ilden 2 oyuncu,
düzenlemeyen illerden 4 oyuncu olduğu için Kış
Açık Şampiyonasını oynayabilir.
İstanbul’da il şampiyonası düzenlendiği için 3
oyuncu oynatılamaz. En fazla 2 oyuncu olabilir.
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Aşağıdaki örnekler takımın İstanbul İl Takım Şampiyonasına katıldığı duruma göre verilmiştir.
İl
Çıkan
Eklenen
Türkiye Kış
Şampiyonasına oyuncular Oyuncular Şamp.
katılan takım
katılabilir
mi?
6 İstanbul
2 İstanbul 2 Bursa
Evet
4 İstanbul,
2 İstanbul 2 Kars
Evet
2 Kars

Süper
Kupaya
katılabilir
mi?
Evet
Evet

AÇIKLAMA

4 İstanbul,
2 Bursa

2 İstanbul

2 Bursa

Evet

Hayır

2 İstanbul,
4 Bursa

2 Bursa

2 İstanbul

Evet

Hayır

Takımda il dışından 4 oyuncu olmuştur. Bursada il
şampiyonası yapıldığından oyuncular farklı ilden
kabul edilir.
Takım, eklenen oyuncularla beraber 4 İstanbul , 2
Bursa olmasına rağmen il şampiyonasında 4 yabancı
oyuncu oynattığından katılamaz.

Kars il şampiyonası yapmıyor, Karslı oyuncular
oynadıkları ilin oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Süper kupaya katılacak olan takım kadrosunda il dışından en fazla 2 oyuncu olabilir.

