Samsun İli Kış Dörtlü Takımlar Ön Statüsü
1.) Samsun Kış Dörtlü Takımlar (Açık Takımlar) ön kayıtları 20.01.2022 günü saat 17:00
'a kadar TBF Web sitesinde açılacak linke yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Kayıt kapanıp kota belirlendikten sonra, takım başvurusunda azalma olursa İl Temsilciliği
yeniden düzenleme yetkisine sahiptir.
Her takım en az 4, en fazla 6 oyuncudan oluşur ve kadrosunda en fazla 2 (iki) Samsun
dışı oyuncu bulundurabilir.
Covid19 nedeniyle oyuncu sayısı 4 ün altına düşerse, TBF sayfasındaki prosedür
uygulanır.
Kayıtlar için burada bulunmayan durumlarda TBF sayfasında ilan edilen genel hususlar
geçerlidir.
2.) Eleme Etabı Samsun Briç Spor Kulübünde İl temsilciliğinin hazırlayacağı programa
uygun, çift ya da tek devreli lig usulünde (Tek veya çift devreli usule takım kaptanları
hakem ve il temsilcisi ile yapılan toplantıda karar verilecektir) ve gözetiminde yapılacaktır.
İl elemelerine katılacak takımlar, takım başına 150 TL. Katılım bedelini maçlardan önce
takım kaptanı tarafından elden teslim edeceklerdir.
Takım sayısının 8 sayısını geçmesi durumunda, il elemeler tek devreli lig usulünde
gerçekleşecektir.
3.) Covit nedeniyle açık salona da seyirci kabul edilmeyecek, sadece hakem, yardımcı
hakem ve açık salonda her takımdan en fazla bir gözlemci bulundurulacaktır.
4.) Bir takımın başvurusunun kabul edilebilmesi için o takımda yer alan sporcuların
lisans/vize işlemlerinin Federasyon sitesindeki açıklamaya paralel olarak 20.01.2022
tarihinde saat 20.59' a kadar tamamlanması gerekmektedir.
5.) Lisans/Vize işlemini bireysel olarak yapacak sporcuların belgelerini aynı tarihte
oynayacakları takımın kaptanına teslim etmeleri gerekmektedir.
6.) Son başvuru tarihinde başvurular incelenecek ve lisans/vize kontrolü yapılarak katılımcı
takım sayıları kesinleştirilecektir.
7.) Eleme maçları 25.02 2022- 15.03.2022 tarihleri arasında tamamlanacaktır.
8.) Eleme maçları Covid tedbirlerine harfiyen uyulmuş şartlarda ve en kısa sürede bitecek
şekilde, maske zorunluluğu ile oynatılacak, hijyen ve koruma tedbirleri çok sıkı kontrol
edilecektir. Kurallara uyulmaması durumunda takım kaptanı uyarılacak, ikincisinde
diskalifiye uygulanacaktır.
9.) Eleme etabında maçlar 12 board üzerinden oynanacaktır.
10.) İl temsilcisi tarafından görevlendirilmiş hakemler maçların oynandığı gün turnuva ile
ilgili bir tutanak hazırlayıp imzalayıp arşivleyecek ve Tertip Komitesine teslim edeceklerdir
11.) İl Tertip Komitesi ve Apel Komitesi daha sonra Samsun Briç Spor Kulübünde İl
Temsilcisi tarafından ilan edilecektir.
12.) Hakem kararlarına itirazlar il temsilciliği aracılığı ile Apel Komitesine yapılacaktır. Apel
Komitesi kararları kesin olacaktır.
13.) Eleme programı ve statüsü takım sayıları kesinleştikten sonra yayınlanacaktır.
Samsun İl Temsilcisi

