TEKİRDAĞ İL TEMSİLCİĞİ
2022 Kış Dörtlü Takımlar Statüsü
1- Kış Dörtlü Turnuvası Canlı yapılacaktır.
2- Katılacak takımlardaki oyuncu sayısı 4 – 6 kişi olmalıdır. Takımda en
fazla 2 yabancı oyuncu bulunabilir.
3- Turnuvada oynayacak oyuncular için, TBF’nin turnuva katılım
koşullarının 1.7 maddesindeki açıklamalar uygulanacaktır.
4- Oyuncular kesinlikle lisanslı ve 2022 vizesini yaptırmış olmalıdır.
5- Başvurular 20.01.2022 tarihinde son erecektir.
6- Takımların turnuvaya başvuruları TBF sitesi üzerinden yapılacaktır. TBF
sistemine kayıt yapılırken TBF 20 TL ücret alacaktır. Başvuru esnasında
HES Kodu istenecektir. Kaydını yapan takımların kaptanı İl Temsilcimiz
Can BORA’ya (0 532 435 84 91) mutlaka bilgi verecektir.
7- Eğer 9 takım ve altından katılım olursa turnuva Tekirdağ
Süleymanpaşa’daki Tekirdağ Briç Lokalinde oynanacaktır. Aksi durumda İl
Tertip Komitesi canlı veya online toplantı yaparak yeni yer
belirlemesine gidecektir.
8- Turnuvaya katılan takım sayısına göre eleme ve final grubu oluşacağına
il tertip komitesi karar verecektir.
9- İl Tertip Komitesi ; Can Bora, İsmail Abiz, İlkay TUNCEL, Bora Er,
Şenol Özcan’dan oluşmaktadır.
10- Turnuvaya katılan takımlar turnuvanın tüm maçlarını oynamak
zorundadır. Turnuvadan çekilen takım TBF ye sevk edilir.
11Maçlar tek devreli olup, önceden duplike edilmiş 14 bord ile
oynanacaktır.
12- Turnuva düzenini bozan takım veya oyuncular hakem uyarılarına rağmen
devam ediyorsa, İl temsilci tarafından diskalifiye edileceklerdir.
13- Katılan takımların kaptanları ile Whatsapp grubu kurulacaktır. Tüm
duyurular oradan yapılacaktır. Kurulacak grup resmi duyuru kanalı
olacaktır.
14- 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.
15- Line up’lar maç başlamadan 10 dakika önce tamamlanmalıdır. Geçikme
cezası 1VP olarak uygulanacaktır. Daha uzun süreli geçikmelerde TBF
statütüsen/talimatnamesine bakılacaktır.
16- Maç bitiminde takım kaptanları imzalı line up’ları direktöre
teslim etmek zorundadırlar.
17- Maçlar oynanırken tüm oyuncular ve seyircilerin maske takma
zorunluluğu bulunmaktadır.
18- Tüm oyunculaın turnuva esnasında konvansiyon kartları mutlaka yanında
olacaktır.
19- Başvuruların tamamlanması ardındanfikstür 01.02.2022 tarihinde
açıklanacaktır.
20- Turnuvaya hakem ataması yapılacaktır.
21- Apel Komitesi ; Erdal Ercan Olcay, Vahap Yener, Şenol Özcan, Bora
Er’den oluşmaktadır.
22- İl Tertip komitesi gerekli gördüğü durumlarda turnuva statüsünde
değişiklik hakkına sahiptir.

Can BORA
Tekirdağ İl Temsilcisi

