
2020 TÜRKİYE KIŞ AÇIK TAKIMLAR ŞAMPİYONASI  

TRABZON İL ELEMELERİ STATÜSÜ 

1- 2020 Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası’na Trabzon’dan katılacak takımların 

belirleneceği eleme etabı, 21-22 Aralık 2019 tarihlerinde Trabzon Tenis Kompleksi 

Briç Salonunda yapılacaktır. Müsabakalar, başka bir ildeki aynı elemelere katılmamış 

olmak koşuluyla bütün briç sporcularına açıktır.  

2- Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak takım sayısı il eleme 

etabını tamamlamış olan takım sayısının 1/3’ü kadardır. Eleme etabına katılıp 

maçların en az yarısını (%50 ve daha yukarısını) oynamış olan takım turnuvayı 

tamamlamış sayılır. 

3- Takımlar en az 4 en fazla 6 oyuncudan oluşur. Oyuncuların Türkiye Briç Federasyonu 

lisanslı oyuncusu ve 2019 yılı lisans vizelerini yaptırmış olmaları zorunludur. 

4- Takımlar final aşamasına katılmadan önce herhangi bir ildeki eleme etabında 

oynamamış olmak koşulu ile başka bir takıma kayıt olmamış 2 oyuncuyu takım 

kadrosuna alabilirler. 6 kişilik takımlarda oyuncu alınabilmesi için kadrodan 

çıkarılacak olan oyuncuların rızasının olduğuna dair dilekçenin il temsilcisine 

ulaştırılması gereklidir.  

5- Trabzon il elemelerine katılacak takımların, Türkiye Briç Federasyonu’nun internet 

sayfasındaki İl Kış Dörtlü Şampiyonası Kayıtları bölümünden 19 Aralık 2019 

Perşembe günü saat 23:00’e kadar kayıt yaptırması zorunludur. Bu tarihten sonraki 

başvurular kabul edilmeyecektir. Takım başına TBF Kayıt Ücreti kayıt sırasında 

ödenecektir. Takım kayıtları il temsilcisinin onayına tabidir. 

6- Turnuva, Türkiye Briç Federasyonu Yarışma ve Disiplin Talimatları kapsamında 

gerçekleştirilecektir. Yarışmalar boyunca oluşabilecek anlaşmazlıkları ve kural 

ihlallerini bu talimatlara uygun olarak turnuva hakemi karara bağlayacaktır. 

Oynanacak maçlarda Uluslararası Briç Yasaları (2017) kitapçığındaki kurallar 

geçerlidir. Turnuvada hakem olarak İbrahim Rüştü Acar görev yapacaktır. 

7- Takımlar tek grupta lig usulü maçlar yapacaktır. Maçlar perdeli masalarda 

oynanacaktır. Maçların kaç bord oynanacağı ve devre adedi iki günlük turnuva süreci 

göz önüne alınıp katılan takım sayısına göre belirlenecektir. Fikstür, 20 Aralık 2019 

Cuma günü Trabzon Briç Kulübü internet sayfasında yayınlanacaktır.  

8- Maç sonuçları 20 VP skor çizelgesine göre hesaplanacaktır. Maç bitiminde 

hesaplanan sonuç, her iki takım kaptanı tarafından aynı anda hakem masasındaki 

Line-up’a yazdırılmasıyla kesinlik kazanır. 

9- Line-up’ların (maç diziliş formları) maçların başlangıç saatinden 10 dakika önce 

doldurulması zorunludur. Maça gecikme ile başlanması veya maçın geç bitirilmesi 

durumlarında takımlara TBF Yarışma Talimatında belirtilen ceza puanları 

uygulanacaktır. 

10- Turnuva katılım ücreti takım başına 300 TL’dir. Katılım ücretleri ilk maçtan önce takım 

kaptanları tarafından il temsilcisine nakit olarak ödenecektir. 

11- Bu talimatta yer almayan hususlarda, şampiyona statüsüne aykırı olmamak koşuluyla, 

değişiklik yapma yetkisi Trabzon Briç İl Temsilcisine aittir. 

Trabzon Briç İl Temsilcisi 
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