Kocaeli Kış Dörtlü Takımlar Statüsü
1.) Kocaeli Kış Dörtlü Takımlar (Açık Takımlar) ön kayıtları 20.01.2022 günü saat 20.59'a kadar Kocaeli
İl Temsilciliği internet sitesi ya da TBF Web sitesine yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular
belirlenen kotayı değiştirmemek kaydı ile kabul edilir. Kayıt kapanıp kota belirlendikten sonra takım
başvurusunda azalma olursa İl Tertip Kurulu kotaları yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Her takım
en az 4 en fazla 6 oyuncudan oluşur ve en fazla 2 Kocaeli dışı oyuncu barındırabilir. Covid19 nedeniyle
oyuncu sayısı 4 ün altına düşerse TBF sayfasında belirtilen prosedür uygulanır. Kayıt için TBF sayfasında
ilan edilen hususlar geçerlidir.
2.) Kış Dörtlü etabı maçları Kocaeli Briç Kulübü’nde oynanacaktır.
3.) Covid nedeniyle kulüplerimizin kapalı alanlarının kapasitesi de düşünülerek Kocaeli Briç kulübünde
en fazla 12 takım kaydı sınırı getirilmiştir.
4.) Bir takımın başvurusunun kabul edilebilmesi için o takımda yer alan sporcuların lisans/vize
işlemlerinin 20.01.2022 tarihinde saat 20.59' a kadar tamamlanması gerekmektedir.
5.) Lisans/vize işlemleri her kulüpte İl Tertip Komitesinin belirlediği görevliler tarafından yapılacaktır.
Lisans/Vize işlemini bireysel olarak yapacak sporcuların belgelerini aynı tarihte oynayacakları kulübün
görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.
6.) Son başvuru tarihinde başvurular incelenecek ve lisans/vize kontrolü yapılarak katılımcı takım
sayıları kesinleştirilecektir.
7.) Kocaeli Briç Kulübünde oynanacak Kış Dörtlü maçları 05.02 2022 pazar günü başlayacak olup takip
eden haftalarda da pazar günleri oynanacaktır.
8.) Kış Dörtlü maçları Covid tedbirlerine kesinlikle uyulmuş şartlarda ve en kısa sürede bitecek şekilde
seyircisiz ortamda maske zorunluluğu ile oynatılacak, hijyen ve koruma tedbirleri çok sıkı kontrol
edilecektir.
9.) Kış Dörtlü etabında maçlar takım sayısı belirlendikten sonra ya 12 board üzerinden çift devreli ya da
14 board üzerinden tek devreli oynanacaktır.
10.) Maç sonuçlarını maç günü içinde internet sitelerinde yayınlayacaktır.
11.) Her bölgedeki maçları TBF Merkez Hakem Komitesinin onayladığı lisanslı hakemler yönetecektir.
Görevli hakemler maçların oynandığı gün turnuva ile ilgili bir tutanak hazırlayıp imzalayıp arşivleyecek
ve Kış dörtlü sonunda İl Tertip Komitesine teslim edeceklerdir
12.) Hakem kararlarına itirazlar Kocaeli Merkez Apel Komitesi üyeleri arasından İl Tertip Komitesinin
atadığı Apel kurulu tarafından incelenip karara bağlanacaktır.
13.) Katılım bedeli Kış Dörtlü için 600.TL dir. Bu tutar 1.maçtan önce kulüp yetkililerine verilecektir.
14.) Kış Dörtlü etabı için kulüplerdeki görevliler şunlardır: Zafer Bingül, Ramazan Gül, Hakan Cimşit,
Mehmet Hilal Kaplan, Şevket Alper Koç, Mehmet Ali Girgin
15.) Bu statüde belirtilmeyen konularda Kocaeli İl Temsilciliği karar almaya yetkilidir.
İl Tertip Komitesi adına Teknik Sorumlu: Can Uçar’dır.
Zafer Bingül
TBF Kocaeli İl Temsilcisi

