2022 ZONGULDAK KIŞ DÖRTLÜ TAKIMLAR İL BİRİNCİLİĞİ STATÜSÜ

1.Turnuva en az 4 en fazla 6 oynayan oyuncudan kurulu takımlar arasında
oynanacaktır,7.eleman ancak ‘NPC’(oynamayan kaptan) statüsünde olabilir.Turnuva
başlangıcında 6 kişilik bir oyuncu listesi veren takım bu listede değişiklik yapamaz.Ancak
listesinde 6’dan az oyuncu bulunuyorsa,turnuva süreci devam ederken başka takımda
oynamamış oyuncular ile eksiğini tamamlayabilir.
2.Turnuvaya katılan tüm oyuncular,kayıt işlemini yaptırmadan önce 2022 sezonu için vizesi
yapılmış Türkiye Briç Federasyonu lisansına sahip olmak zorundadır.
3.Zonguldak Kış Dörtlü Takımlar İl Elemeleri sonucunda ‘Türkiye Kış Dörtlü Takımlar
Şampiyonası’na’ katılabilecek takım sayısı Türkiye Briç Federasyonu’nun sonradan
açıklayacağı kotaya göre belirlenecektir.
4.Turnuvaya kayıt internet üzerinden Türkiye Briç Federasyonu resmi web sitesinde
(www.tbricfed.org.tr) açılan linkten yapılacaktır.Kayıt işlemlerinde lisansız/vizesiz oyunculara
kayıt açılmayacaktır.Kayıtlar 20.01.2022 gecesi 20.59’da kapanacaktır.Kayıtlar kapandıktan
sonra hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.
5.Turnuva 19-20 Şubat 2022(Cumartesi-Pazar) tarihleri arasında Zonguldak Briç Spor Kulübü
Derneği’nde gerçekleştirilecektir.
6.Turnuva gününden 2 gün önce başvurular incelenecek ve oluşan takım sayısına göre
turnuva fikstürü açıklanacaktır.Hazırlanan fikstür Zonguldak Briç Spor Kulübü Derneğinde
asılacak ve katılacak tüm takımlara bilgi verilecektir.
7.Turnuva tek devreli lig usulünce yapılacak olup,maçlarda kaç board oynanacağı takım
sayısına göre belirlenecektir.
8.Tüm oyuncuların maçlar esnasında konvansiyon kartlarını yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.Konvansiyon kartı olmayan takımlar, Türkiye Briç Federasyon Merkez Hakem
Komitesi prosedürleri çerçevesinde değerlendirilecektir.
9.Maçlar kovid tedbirlerine uyulmuş şartlarda maske zorunluluğu ile oynanacaktır.
10.Bütün takım kaptanları,takım bilgi formlarını eksiksiz doldurup, oyuncuların HES kodlarını
ve aşı bilgilerini yazdıkları formu ilk maç öncesinde turnuva hakemine teslim etmeleri
zorunludur.
11.Turnuvada Türkiye Briç Federasyonu müsabaka yönetmeliği kuralları geçerli olacaktır.
12.Tüm maçlarda turnuva mahalinde sigara içmek ve alkol alarak veya alkollü biçimde
oynamak yasaktır.

13.Maç sonuçları takım kaptanlarının ve atanmış hakemin imzaladığı maç sonuç belgesi ile
her iki takım tarafından ayrı ayrı tutulmuş skor kağıtlarının il temsilcisine ulaşmasıyla kesinlik
kazanır.
14.Turnuva maçları Türkiye Briç Federasyonu hakemlerinden Alp Ünlüoğlu tarafından
yönetilecektir.
15.Maç sırasında hakemin kararına itiraz Apel Komitesine yapılır.Apel Komitesi il temsilcisi
tarafından oluşturulur.Apel Komitesinde başvurular maç sırasında il temsilciliğine yapılır
dolayısıyla maç sonucu Apel Komitesinin toplanmasından sonra kesinleşeceği için
gecikebilir.Apel Komitesine başvuru maç bitiminden 15 dk. İçerisinde il temsilciliğine
iletilmek üzere mevcut hakeme dilekçe ile yapılır.Turnuva Apel Komitesi:İbrahim KOÇ,Kenan
ÇOLAK,Muhammet UÇAR’dan oluşturulmuştur.
16.Turnuva katılım ücreti takım başına 500 TL dir. (Tüm sporcuları U26 dan oluşan
takımlardan ücret alınmayacaktır.)Katılım ücretini ilk maç öncesinde takım kaptanlarının,il
temsilcisine vermesi zorunludur aksi halde turnuvaya katılamayacaklardır.
17.Talimatlarda yer almayan hususlar konusunda karar verme yetkisi Zonguldak İl
Temsilcisine aittir.
18.Tertip Komitesi;Salih KOÇOĞLU,Kenan ÇOLAK,Altan SEZGİN’den oluşturulmuş olup ,Tertip
Komitesi maç günü ve saatlerinde değişiklik yapmaya ,turnuvada oluşabilecek olağan dışı
durumlarda her türlü karara almaya yetkilidir.
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