TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU
Lisanslı Sporcu Taahhütnamesi
1. TBF tarafından 2021 sezonunda organize edilen ve/veya ödül olarak TBF
Masterpointlerinin dağıtıldığı yarışmalara katılan tüm sporcular, işbu
Taahhütnamede belirtilen maddelerin tamamını koşulsuz bir şekilde kabul
ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.
2. Sporcuların, iş bu taahhütname içeriğinden kısmen veya tamamen habersiz
olmaları, sporcuların yükümlülüklerini hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz.
3. Sporcular, iş bu taahhütnameyi TBF Masterpoint Sistemine kendi kullanıcı
adları ve şifreleri ile giriş yaparak online olarak onaylayacaklardır. TBF
Masterpoint sistemi iş bu taahhütnamenin onaylanacağı tek merci/platformdur.
4. Sporcuların TBF Masterpoint sisteminde iş bu taahhütnameyi onaylarken
bildirdikleri e-posta adresleri ve cep telefon numaraları, resmi iletişim ve
tebligat kanalları olarak kabul edilecek ve TBF nezdinde tüm yazışmalar
belirtilen e-posta adresi aracılığı ile yapılacaktır. E-postanın veya SMS
mesajının gönderilmiş olması, tebligatın yapılmış olması için yeterlidir.
5. Sporcular kendi seçecekleri ve iş bu taahhütnameyi onaylarken bildirdikleri tek
bir kullanıcı adıyla internet ortamında düzenlenen yarışmalara
katılabileceklerdir. Sporcuların birden fazla kullanıcı adı ile yarışmalara
katılmasına izin verilmeyecektir. Internet yarışmalarındaki kullanıcı adını
değiştirmek isteyen sporcular bunu sadece iş bu taahhütnameyi onaylarken
bildirdikleri e-mail aracılığı ile yazılı olarak başvurarak ve onay aldıktan sonra
gerçekleştirebilirler.
6. Sporcular Online Yarışma Talimatı ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğini
okumuş, anlamışlardır. Herhangi bir itirazları olmayarak ilgili yönetmeliklerden
sorumlu olduklarını kabul etmişlerdir.
7. Sporcular online yarışmalar sırasında platformda yaptıkları gerek özel gerek
genel alandaki yazışmalarından sorumlu olacaklarını kabul ederler.
8. Online yarışma platformunda sporcuların turnuva esnasındaki özel yazışmaları
turnuva görevlileri tarafından görülebilecektir. Bu konuda sporcuların herhangi
bir itirazı bulunmamaktadır.
9. Sporcuların gerek özel gerek genel olarak yaptıkları yazışmalar, -şikâyete
konu edilecekse- şikâyetçinin veya ilgili görevlilerin ekran görüntüsü almasında
sporcuların herhangi bir itirazı bulunmayacaktır.
10. Online yarışmalardaki herhangi bir kusurlu davranış sonucu ceza alan
sporcuların isimleri ve online yarışma kullanıcı adları Türkiye Briç
Federasyonu resmî sitesi’nde (www.tbricfed.org.tr) yayınlanacaktır.
Sporcuların herhangi bir nedenle bu ilana karşı itirazı bulunmamaktadır.
11. Verilecek cezalar Türkiye Briç Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatında
belirtilmiştir. Tüm lisanslı sporcular, konuyla ilgili olarak TBF web sitesinde
yayınlanmış olan yönetmelik ve talimatları okumuş ve kabul etmişlerdir.
12. Sporcular Disiplin Kurulu Talimatında yapılan değişiklikleri takip etmekle
yükümlüdürler.

13. TBF tarafından düzenlenen yarışmalara katılan tüm sporcular, yarışmalar
esnasında sosyal görgü kuralları çerçevesinde davranmayı, diğer
yarışmacılara, ortaklarına, hakemlere veya turnuva organizasyon görevlilerine
yönelik etik dışı davranış ve yazışmada bulunmayacaklarını, bulundukları
taktirde cezai yaptırıma maruz kalacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
14. Sporcular, yarışma esnasındaki genel ve özel yazışma ortamında veya sosyal
medyada TBF ve TBF görevlileri aleyhinde küçük düşürücü söylemlerde
bulunamazlar. Bu kuralın ihlali, disiplin yaptırımını gerektirebilir.
15. Sporcular, yarışma ortamında briç ve sosyal konular dışında siyasal, dini, ırkçı,
ayrılıkçı vs söylemlerde bulunamaz.
16. Sporcular, iş bu taahhütnamede belirtilen maddelere ek olarak, TBF resmi web
sayfasında yayınlanmış tüm TBF talimat ve yönetmeliklerinde belirtilen kural
ve koşullara uygun hareket etmeyi; buna ek olarak, her yarışmaya özel
yarışma statülerinde belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder.
17. Internet ortamında düzenlenen yarışmalara katılan tüm sporcular, TBF' nin
ulaşabileceği her türlü teknik takip verilerinin (kullanıcı adı, alternatif kullanıcı
adları, IP adresi, cihaz kimlik no, cihaz MAC kodu, vs), kayıt altına alınmasını,
arşivlenmesini, gerektiği takdirde bu kayıtların disiplin soruşturmasına yönelik
olarak kullanılmasını, analiz için üçüncü şahıslarla paylaşılmasını, internet
ortamında yayınlanmasını ve uygulanacak olası yaptırımlar için kanıt olarak
kullanılmasını kabul ederler.
18. Yarışma organizasyonu sporcuların (zoom, skype vs kanalı ile) görüntülü
iletişime geçmesini istediği takdirde, tüm sporcular bu görüntülerin kayıt altına
alınmasını, arşivlenmesini, gerektiği takdirde bu kayıtların disiplin
soruşturmasına yönelik olarak kullanılmasını, analiz için üçüncü şahıslarla
paylaşılmasını, internet ortamında yayınlanmasını ve uygulanacak olası
yaptırımlar için kanıt olarak kullanılmasını kabul ederler.
19. Tüm sporcular, TBF tarafından gerek görüldüğü takdirde oyun salonundan
ve/veya oyun masalarından (gizli veya aleni bir şekilde) kamera ile kayıt altına
alınmasını, arşivlenmesini, gerektiği takdirde bu kayıtların disiplin
soruşturmasına yönelik olarak kullanılmasını, analiz için üçüncü şahıslarla
paylaşılmasını, internet ortamında yayınlanmasını ve uygulanacak olası
yaptırımlar için kanıt olarak kullanılmasını kabul ederler.
20. İş bu taahhütname 01.01.2021 tarihi ile 31.12.2021 tarihleri arasında
geçerlidir.

