2018 KADIN TAKIM ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

1- Gruplar takımları oluşturan oyunculardan, en yüksek 4 oyuncunun
ustalık puanlarının toplamına göre 2 gruba ayrılmıştır.
2- Eleme grubu maçları 12 board üzerinden, WBF tarafından belirlenmiş
20 VP skalası üzerinden hesaplanan 9 maç yapacaklardır.
3- Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar, 8 takımlı final grubunda 14 board
üzerinden lig usulü 7 maç oynayacaklardır. Eleme grubunda birbirleri ile
oynayıp da final grubunda karşılaşan takımlardan, eleme maçını kazanan
takım IMP farkının %50’si final maçına taşınacaktır.
4- Kalan takımlar 7 Swiss maçı yapacaklardır. B finali katılmak mecburi
değildir. Swiss eşleşmeleri 5-5, 6-6, 7-7 (A grubunun 5. takımı ile B
grubunun 5. takımı…) şeklinde olacaktır. Eleme grubunda aldıkları
VP’nin %50si final etabına taşınır.
5- Turnuvada HUM (Highly Unusual Methods) ve Kahverengi Etiketli
Konvansiyonlar kullanılamaz. HUM ve Kahverengi Etiketli sistemler
TBF Merkez hakem Komitesi tarafından tanımlanmış ve TBF web
sitesinde yayınlanmıştır.
6- Her çift Türkçe veya İngilizce doldurulmuş ve TBF tarafından kabul
edilen formatta konvansiyon kartı bulundurmak zorundadır. Maçlar
başlamadan her iki oyuncuda konvansiyon kartını yanında bulundurmak
ve rakibine vermek zorundadır. Konvansiyon kartını rakibine vermeyen
ortaklıklar TBF standart sistemi oynamak zorunda kalacaktır.
7- Hiçbir oyuncu kendi maçını seyredemez. Bir oyuncu turnuva salonunu
ancak hakemin belirleyeceği bir kişi eşliğinde terk edebilir.
8- Maç sonunda her iki takım oyuncuları da tuttukları skor kartlarını
bridgemate ile karşılaştırmak zorundadır. Skor düzeltmeleri MHK
tarafından yayınlanmış Skor Düzeltme Prosedürüne göre yapılacaktır.
Başhakem ve organizasyon komitesi 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 24 saat içinde düzeltebilir.

a) Düzeltme süresi bitiminde, eleme sonrası yeni bir etabın
başlamamış olması gerekmektedir.
b) Düzeltme sonrası yeni etap hazırlıkları turnuvayı sekteye
uğratmadan tekrar yapılabiliyor olması gerekmektedir.
c) İlgili etabın son etap olması durumunda ödüllerin henüz
dağıtılmamış olması gerektedir.
9- Turnuvada kazanılacak masterpointler TBF Masterpoint sisteminde
yayınlanmış olan masterpoint kitapçığında belirtildiği şekilde olacaktır.

