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2019-2020 TBF Kış Dörtlü Takım Maçları, 

Bursa Elemeleri BBSK Statüsü: 

  
Elemelerdeki detayı görüşmek için, 23 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 de o tarihe kadar 
oluşan takımların kaptanları ile toplantı ve kura çekimi yapılacaktır. 
  

- Maçlar 24 Kasım Pazar günü başlayacaktır. 
- Takımlar vizeli ve lisanslı yarışmacılardan oluşan en az 4 en fazla 6 kişiden oluşur. 
- Maçlar 16 bord (Kapalı Lin-UP) lig usulü oynanacaktır. 
- Son başvuru kayıt tarihi, başlama tarihinden 23 Kasım saat:10.00 a kadardır. 
- http://www.tbricfed.org.tr/kisdortlu2020/ T.B.F.sayfasınasına online kayıt olmaları 

gerekmektedir. 
- Eksik kadrolu takımlar vizeli ve başka bir takımda oynamamış oyunculardan 

transfer yapabilirler. 
- Takım sayısına göre ulusal turnuvaların ve seçmelerin olmadığı 5 yada 6 Pazar 

sürecektir. 24 Kasım, 01-08-22-29 Aralık ve ihtiyaç olursa 5 Ocak tarihidir. 
 

- Eleme etabına katılan takım sayısının 1/3 ‘ne girebilen takımlar Türkiye finallerine 
katılma hakkını kazanacaktır. Bu rakamlar TBF tarafından değiştirilebilir. 

- Turnuvayı sekteye uğratacak veya turnuva disiplinine uymayan oyuncu veya 
takımlar direktörler tarafından İl Temsilcisine bilgi verilerek diskalifiye 
edilebilecektir. 

- Line-up lar ( kapalı usül line-up) maç başlamadan 10 dakika önce 
tamamlanmalıdır. Gecikme 1VP ceza uygulanır.  Diğer gecikme cezaları TBF 
Statüsüne göre uygulanacaktır. 
 

-        Her turnuva tarihinde 16 bord 3 maç yapılacaktır. 
     10.30-12.50 (16 Bord) ,  
     12.50-13.20 Ara  , 
     13.20- 15.40 (16 Bord)  , 
     15.40-16.10 ara  ,  
     16.10-18.30 (16 Bord) yapılacaktır. 
 Maçları sonucunda takımlar arasında eşitlik bozulmaz ise, 

1-Takımların arasındaki maçlara, 
2-Eşitliğin devam etmesi halinde diğer takımlarla yapılan maçların her 
   galibiyete 2, beraberliğe 1 puan vererek tekrar hesaplanacaktır. 
  

-        Turnuva direktörü Sedat GÜRDAL bey, Melih BAŞ beylerdir. 
-        Sonuçlara göre sıralama çıkacak, Bursa kontenjanına göre bu takımlar bir 
      sonraki elemelere yada şampiyonaya gidecektir. 
-        Takım başına ücret 660 TL olacaktır.  
-        Takım maçlarında oynamak için TBF lisansı, 2019 yılı vizeli ve kulüp        
      üyelerinin aidat ücret ödemelerini tamamlanmış olma şartı vardır. 
- Bu turnuva sorumlusu Bursa il temsilcisi İbrahim TEKE bey ve BBSK kulüp 

yönetiminden Hulisi KAHRAN bey dir. 
  
-        Turnuva sırasında Uluslararası Briç Yasaları ve TBF Kuralları geçerlidir.      


