
ADANA KIŞ 4’lü TAKIMLAR STATÜSÜ ( 2019-20 )   
 Takımlar  vizeli ve lisanslı yarışmacılardan oluşan en az 4 en fazla 6 kişiden oluşur.  
 Turnuva Eleme grubu final grubu olarak 2 etaptan oluşacak. Finale kalan takım sayısı 
katılıma göre değerlendirilecek.  
 Eleme Grubunda ilk 3 takım 3-2-1 VP performans puanı final e taşınacaktır. 
 Eleme etabına katılıp maçların en az yarısını (%50 ve daha yukarısını) oynamış olan 

takım turnuvayı tamamlamış sayılır. 

 Eleme ve final maçları 12 Dublike bord üzerinden oynanacaktır. Turnuvadan çekilen 
takımlar İl Disiplin Kuruluna verilir ve TBF ye rapor edilir.  Maç sonucu TBF statüsüne göre 
saptanır.  
 Turnuvayı sekteye uğratacak veya turnuva disiplinine uymayan oyuncu veya takımlar 
direktörler tarafından İl Temsilcisine bilgi verilerek diskalifiye edilebilecektir.  
 Turnuva Adana BSK Lokalinde yapılacaktır  
 Takımlar Başvuru Formlarını en geç 1 Kasım cuma saat 17.30 a ABSK ya teslim 
etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.  
 TBF kayıtları il tertip komitesi üyelerince yapılacaktır. 
 Takım dilekçelerine telefon numarası yazılmalıdır. Statü ve değişiklikler Whatsapp 
üzerinden bilgilendirilecektir.   
 Eksik kadrolu takımlar vizeli ve başka bir takımda oynamamış oyunculardan transfer 
yapabilirler.  
 Line-up lar maç başlamadan 10 dakika önce tamamlanmalıdır. Gecikme 1VP  
 Diğer gecikme cezaları TBF Statüsüne göre uygulanacaktır.  
 Maç bitiminde kaptanlar, imzalı skor kağıtları ve line-up ları teslim edecektir. 1VP.  
 Maçlar oynanırken cep telefonları kapalı olacak ve sigara içilmeyecektir 1VP. Cep 
telefonları masada rakip oyuncular tarafından görünecek biçimde konulacaktır. 
 Tüm yarışmacıların imzalı Konvansiyon Kartları yanında olacaktır. 1VP. Masada rakip 
oyuncu görecek şekilde durmak zorundadır. 
 Fikstür 2 Kasım akşamı VUGRAPH’ta yayımlanacaktır.  
 Maçlar dubluke eller ile oynanacağından her maç zamanında oynanacak ve mazeret 
beyanları kabul edilmeyecek ,hükmen yenilgi kuralları uygulanacaktır.  
 Apele Müracaat maç bitiminden en geç 10 dakikaya kadar yapılabilecektir. 100 TL.  
 Skor veya el trafiğine itiraz da 10 dakika içerisinde yapılacaktır.   
 Maçların Hakemi İl tertip komitesinin görevlendireceği kişiler tarafından 
yapılacaktır.(Baş hakem Hikmet Dörtkaş) 
 Eleme etabına katılan takım sayısının belli bir oranda takımlar Türkiye finallerine 
katılma hakkını kazanacaktır. 
 İl tertip komitesi; turnuva statüsü ve yerinde değişiklik yapma hakkına sahiplerdir. 
 Apel komitesi gerekli olduğunda İl temsilciliği tarafından oluşturulacaktır. 
 

                                                       
    İl Tertip Komitesi 

    Merter Kapulu BOYBEK(Başkan) 
     Aykut AKSU 

    Güzin YETER 

    Yusuf TORAKAY 

  
   



     
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 


