
2020 KIŞ AÇIK DÖRTLÜ TAKIMLAR  

BALIKESİR İL BİRİNCİLİĞİ STATÜSÜ 

 

1-Takımlar maçlarını belirlenecek formatta 22-24 Kasım 2019 tarihinde Burhaniye BUBYO Uygulama Otelinde 

oynayacaklardır. Turnuva tek etap halinde swis formatında üç gün lig usulü oynanacaktır. 

2- 

a. Turnuva en az 4 en fazla 6 oynayan oyuncudan kurulu takımlar arasında oynanacaktır, 7. oyuncu 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. 

b. Takımlar Kış Açık Takımlar şampiyonasına katılırken il şampiyonasına katıldıkları kadrodan 2 oyuncuyu 
değiştirebilirler. Ancak bunun için: 

c. Takımdan çıkan oyuncuların yazılı onayının alınıp İl Temsilcisine iletilmesi 

3- Bir takımın online kayıt olabilmesi için oyuncularının 2019 yılı için vizesi yapılmış TBF lisansına sahip olmak 

zorundadır. 

4- Takımlar başvuruları 20 Kasım 2019 saat:24.00’ a kadar TBF Web ana sayfasında bulunan Bağlantılar, "2020 

Türkiye İl Şampiyonları Kayıt” sayfasından yapabileceklerdir.  

5- Maçlar 10/12/14 board üzerinden oynanacaktır. Maç sonuçları 20 VP skalasına göre hesaplanacaktır.  
6-  Bu statüde belirtilmeyen diğer şart için TBF Yarışma Talimatındaki kurallar geçerlidir. 

7- Turnuvayı herhangi bir takımın bırakması durumunda aşağıdaki uygulama yapılır. 

a-Terk eden takım maçların yarısından daha azını oynadı ise; o ana kadar yaptığı maçlar yok sayılır. 

b-Terk eden takım maçların yarısı veya daha fazlasını oynamış ise; o ana kadar yapılan maçların  

skoru geçerli sayılır ve bundan sonraki maçlarda rakip takım; O etapta yer alan takımların bu akımdan aldıkları VP’ 

lerin ortalaması, 12 veya o etapta kendi ortalamaları arasından en yüksek skoru elde edecektir. 

8- Tükiye Kış Dörtlü Finalleri için kotamız katılımın 1/3 ü dür. Online kayıt bitince rakam açıklanacaktır. 

9- Turnuvada maçları federasyon A Klasman hakemleri Yusuf KIRKKILIÇ ve Metin ÇETİN, B klasman hakemi 
Kamil EREN yönetecektir. 

10- Turnuva Apel Komitesi maçlar başlamadan önce kulüp panolarında yayınlanacaktır. 

11-Katılım ücreti takım başına 350 TL’ dir.  

12-Körfez ilçelerden başvurular 20 Kasım 2019 tarihine kadar belgeleri ve ücretleri aşağıda ismi yazılı kişilere 
teslim edecektir. 

1- Ayvalık : Sevinç BOZOK 2- Burhaniye : Oğuz ÖZDEMİR 3- Edremit : Vedat AVCIERİ 
4- Altınoluk : Bayram BAYRAM 5- Akçay : Hasan BAYHAN 

13-Altıeylül, Bandırma ve Karesi ilçesi Başvuruları 20 Kasım 2019 tarihine kadar belgeleri ve ücretleri Yusuf 

KIRKKILIÇ’ a teslim edecektir. 

14- Oyuncularının hepsi genç oyuncularda oluşan takımlar katılım parası ödemeyecek. 

15- Tertip komitesi maç gün ve saatlerinde değişiklik yapmaya, turnuvada olabilecek olağan dışı durumlarda her 
türlü kararı almaya yetkilidir. 

 

 

 

Turgay DEMİRKAN 
Briç İl Temsilcisi 

 


