Edirne Kış 4’lü Takımlar Statüsü(2022)
1- Takımlar lisanslı ve 2022 vizesini yaptırmış yarışmacılardan oluşan en az 4 en fazla 6 kişiden
oluşur.
2-Katılan takım sayısı yeterli olursa turnuva eleme grubu ve final grubu olarak 2 etaptan oluşacak.
Finale kalan takım sayısı katılıma göre değerlendirilecek. Katılım sayısı 2 etap için uygun olmazsa
tek etap şeklinde yapılacaktır.
3-Katılan takımlar turnuvanın tüm maçlarını oynamak zorundadır , takımı turnuvayı tamamlamış
sayılır. az oynayıp çekilen takım TBF’ye sevk edilir.
4-Tüm etaplar 14 dublike bord ile oynanacaktır.
5-Turnuvayı sekteye uğratacak veya turnuva disipline uymayan oyuncu veya takımlar İl temsilcisi
tarafından uyarılacaktır hala devam ettiği taktirde il temsilcisi tarafından diskalifiye
edilebilecektir.
6-Turnuva Edirne briç spor kulübü lokalinde yapılacaktır.
7-Takımlar başvuru formlarını en geç 14 ocak cuma saat 17.00 a kadar ABSK ya veya İl temsilcisine
iletebilirler.
8-TBF kayıtlarını İl temsilcisi tarafından yapılacaktır.
9-Takım dilekçesine telefon numarası yazılmalıdır. Değişikliler Whatsapp üzerinden bildirilecektir.
10-Eksik kadrolu takımlar 2022 vizeli ve başka bir takımda oynamamış oyunculardan transfer
yapabilirler. 6 kişiden oluşan takımlar takımlarından 3 oyuncu korona geçirmesi nedeniyle
(kanıtlamak zorundalar) katılamayacak olursa takımda oynamamış 2022 vizeli oyuncu transfer
edebilirler.
11- Line up’lar maç başlamadan 10 dakika önce tamamlanmalıdır. Geçikme cezası 1VP 12-Diğer
gecikme cezaları TBF statüsüne göre uygulanacaktır.
13-Maç bitiminde takım kaptanları imzalı line up’ları direktöre teslim etmek zorundadırlar.
Gecikme 1VP
14- Maçlar oynanırken cep telefonları kapalı olacak ve sigara içilmeyecektir.
15-Tüm oyuncular maske takmak zorundadırlar. Maske takmayan oyuncu turnuva salonuna
alınmayacaktır. Seyirciler de maske takmak zorundadır.
16- Açık odada oynayan takımlar seyirci istememe hakkına sahiptir.
17- Tüm oyuncular Konvansiyon kartı bulundurmak zorundadır.
18- Fikstür 1 şubat akşamına kadar açıklanacaktır.
19- Maçlar dublike eller ile oynanacağı için bütün takımlar aynı anda başlamak zorundadır.
20- Apel müracaatı maç bitiminden en geç 10 dk. İçinde yapılmalıdır. 100 TL
Maçlara hakem istendiği takdirde hakem atanır
21- Apel komitesini İl temsilcisi kurar
22-İl tertip komitesi ,turnuva statüsünde ve yerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Apel Komitesi
Ahmet ulugöl
Halit demir
Hasan culuk
Şevki Akgül

