2022 YALOVA KIŞ DÖRTLÜ ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

• Yalova ' dan 2022 TÜRKİYE KIŞ DÖRTLÜ ŞAMPİYONASINA gidecek Takım veya Takımlar
belirlenmesi için ;2022 YALOVA KIŞ DÖRTLÜ ŞAMPİYONASI yapılacak.
TBF kuralları geçerlidir , gerekili bilgi WEP sayfasında bulunmaktadır.

• Takım oyuncularının LİSANS ve VİZELERİNİN 2022 sezonu için en az Bireysel olarak yapılmış
olması zorunludur.Bireysel vizelerini ferdi olarak yapamayanlar il temcilimiz Harun Reşit Selçuk Bey'den
yardım alabilirler.

• Takım oyuncularının günümüz sağlık kurallarına uygun davranmaları (Maske ve Hes kodları aşıları VB )
zorunludur .Seyirci açık masalarda kurallara uygun ve birbirinden masadan uzak olmak şartıyla en fazla ikidir.

• Katılacak Takımların katılım müracaatları 20.01.2022 (saat 20:59) tarihine kadar TBF sayfasından
online olarak yapacaklar ve turnuva belirlenecek olan Katılım ücretini Kulüp Başkanı Hüseyin ÇETİN Beye
veya görevlendiği kişiye verilecektir.

• Maçlar PERDELİ MASALARDA oynanacaktır ve takım sayısı 4 den az olursa yapılmıyacaktır.
Katılım Sayısı 4 olursa Bir günde tamamlacak ve 3 devre olarak 16 şar bord oynanacaktır
Katılım Sayısı 5-6 olursa; ilk gün 3 Devre X 16 Bord , İkinci gün 2 Devre X 16 Bord oynanacaktır
Katılım Sayısı 7-8 olursa ; ilk gün 4 Devre X 12 Bord , İkinci gün 3 Devre X 12 Bord oynanacaktır
Katılım Sayısı 9-10 olursa; ilk gün 5 Devre X 12 Bord , İkinci gün 4 Devre X 12 Bord oynanacaktır
Katılım Sayısı 11-12 olursa; ilk gün 6 Devre X 10 Bord , İkinci gün 5 Devre X 10 Bord oynanacaktır

• Takım sayısı netleştikten sonra Tarih ve gerekli bilgiler tertip komitesi tarafından duyurulacak
• Yalova ili için 5 kişilik Apel komitesi oluşturulacak ve oynanan turda buradan 3 kişi görev yapacaktır.Apele müraccaat ücreti 20 TL dir.
(Apel Komitesi yönetim ve takım kaptanlarının önerisi ile kurulacaktır)

• Tertip Komitesi Takım Kaptanlarından ve Kulüp Başkanı ile İl temsililerinden oluşur.
• Turnuvada oluşacak çifler için Konvansiyon Kartları zorunludur . Ön elemede Çiftler kon-

vansiyon Kartlarını masada rakiplerine vermek zorundadır.
Çiftler Konvansiyon Kartlarını Kulüp başkanına turnuva öncesinde ulaştırmaları
zorunludur.
(Teknik imkansızlıklar nedeniyle perdesiz masalarda oynanma durumu oluşabilir)

• Turnuva süresince Ayakta oyuncu ve seyirci olmayacak ve seyirci sadece bir oyuncunun
elini görebilecek şekilde oturarak oyunu seyretmesine izin verilecektir . Bir Devrede maç sırasında
ihtiyaç dışında hiçbir mola olmayacaktır . Özellikle Sigara molası vb için izin talep bile edilmemesi istenecektir

• Türkiye Briç Federasyonu Briç Yarışma Talimatı ve TBF uygulama Statüleri geçerlidir.
TERTİP KOMİTESİ

