ESKİŞEHİR KIŞ DÖRTLÜ TAKIMLAR ŞAMPİYONASI 2022
1. Kış Dörtlü Açık Takımlar kayıtları 20.01.2022 günü saat 18:00 'a kadar TBF Web sitesinde
Eskişehir ili için açılmış link üzerinden yapılacak olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular
geçerli değildir.
2. Her takım en az 4 (dört), en fazla 6 (altı) lisanslı sporcudan oluşur ve takım kadrosunda Eskişehir
dışından en fazla iki sporcu yer alabilir.
3. Takımda yer alan sporcuların lisans/vize işlemlerinin TBF resmi web sitesi
https://www.tbricfed.org.tr/yeni-lisans-ve-vize-talimatlari/ adresinde yer alan açıklamalara
uygun olarak 20.01.2022 tarihinde saat 20.59'a kadar tamamlanmış olması gerekir.
4. Son başvuru tarihinden sonra katılımcı takım sayıları kesinleşecektir. Eleme maçları 01.02
2022- 20.03.2022 tarihleri arasında tamamlanacaktır.
5. Eleme maçları Eskişehir Briç Spor Kulübünde oynanacaktır. Takım kaptanları, hakem ve il Spor
Dalı Temsilcisi ile yapılan toplantı sonucunda, maçlar İl Spor Dalı Temsilciliğinin hazırlayacağı
programa uygun olarak, çift ya da tek devreli lig usulüne uygun olarak yapılacaktır.
6. Eleme etabında maçlar katılan takım sayısına göre 12-14 board üzerinden oynanacaktır.
7. Eleme programı ve statüsü takım sayıları kesinleştikten sonra yayınlanacaktır.
8. İl Tertip Komitesi ve Apel Komitesi Eskişehir Briç Spor Kulübünde maçlar başlamadan önce İl
Spor Dalı Temsilcisi tarafından ilan edilecektir.
9. İl elemelerine katılacak takımların katılım bedeli İl Tertip Komitesi tarafından belirlenecek olup
maçlar başlamadan önce takım kaptanı tarafından elden teslim edilecektir.
10. İl Spor Dalı Temsilcisi tarafından görevlendirilmiş hakem/hakemler maçların oynandığı gün
turnuva ile ilgili bir tutanak hazırlayarak İl Tertip Komitesine teslim edeceklerdir
11. Hakem kararlarına itirazlar İl Spor Dalı Temsilciliği aracılığı ile Apel Komitesine hitaben yazılı
olarak yapılacaktır. Apel Komitesi kararları kesindir.
12. Eleme maçları Covid salgını koruma tedbirlerine uygun olarak oynanacak olup, maske, hijyen
ve koruma tedbirleri sıkı şekilde kontrol edilecektir. Bu kapsamda açık salona seyirci
alınmayacak olup, açık salonda hakem ve yardımcı hakem dışında her takımdan birer gözlemci
bulunabilecektir.
13. Başvuran takım sayısına göre İl Spor Dalı Temsilciliği gerekli olduğunda yeniden düzenleme
yapma yetkisine sahiptir.
14. Kayıtlarla ilgili turnuva statüsünde yer almayan hallerde TBF resmi web sitesi
https://www.tbricfed.org.tr/2022-kis-dortlu/ adresinde yer alan düzenlemeler geçerli
olacaktır.
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