
2020 ZONGULDAK AÇIK TAKIMLAR                                                          
KIŞ DÖRTLÜ İL ELEMELERİ 

ÖN STATÜSÜ 
 

1.  Türkiye 2020 yılı  Açık Takımlar Kış Dörtlü Şampiyonasında Zonguldak İl sıralaması 
belirlenmek üzere 6 takıma kadar çift devreli lig usulü, 7 takım üzerinde olması halinde 
tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek. Turnuva takım sayısına göre Zonguldak Briç 
Spor Kulübünde veya belirlenecek spor merkezinde yapılacak. 

2.  Turnuvaya katılacak takımlar T.B.F'nin web sitesinde açılacak olan Zonguldak ili sayfasına 
kayıt yapabilir. Kayıt yaptıran takımlar, takım başına 10,00 TL (On Türk Lirasını) kayıt 
esnasında verecek. Elemelere katılacak takım sayısının 1/3 ü şampiyonaya gitmeye hak 
kazanacak. Küsuratlar bir üste tamamlanacaktır, Lig bütün briç oyuncularına başka bir ilde 
aynı turnuvaya katılmamış olmak kaydıyla açıktır. Takımlar en az dört en fazla yedi kişiden 
oluşur. Yedi kişiden oluşan takımlarda kaptan oyunlara katılamaz. Oyuncuların Türkiye 
Briç Federasyonu lisanslı oyuncusu olmaları 2019 vizesi olanların erken kayıt 
yaptırmasında bir sakınca bulunmamakla birlikte, 2019 vizesi olmayanların ise 01 ocak 
2020 tarihinde saat 13:30‘a kadar 2020 yılı vizesini yaptırarak turnuvaya kayıt yaptırabilir.     
01 Ocak 2020 tarihinden sonraki kayıtlar geçersizdir. Bir takım Zonguldak ili dışından en 
fazla iki sporcu oynatabilir.  

3.  Zonguldak İl elemeleri 11-12 Ocak 2020 tarihleri arasında çift devre (6 takıma kadar) veya 
tek devreli lig usulüne (7+takım) göre yapılacak. Maçlarda kaç board oynanacağı takım 
sayısına göre belirlenecek. Sonuçlar maç bitiminden sonra Zonguldak Briç Spor Kulübü 
vugraph turnuva sonuçları yayınlama sistemi sitesinde yayınlanacak.  

4. Zonguldak İl elemelerine son başvuru 01 Ocak 2020  13:30’a kadar yapabilir. 
5. Organizasyon masrafları olarak takım başına 300,00 TL (üçyüz) alınacak. 
6.  Turnuvada  Türkiye Briç Federasyonu müsabaka yönetmeliği kuralları geçerli olacak.  
7.  Turnuvada ileri derecede beklenmeyen (HUM) ve Brown Stiker konvansiyonlar yasaktır. 
8.   Maç sonuçları, takım kaptanlarının ve atanmış hakemin imzaladığı maç sonuç belgesi ve 

her iki takım tarafından ayrı ayrı tutulmuş skor kâğıtlarının il temsilcisine veya hakeme 
ulaşmasıyla kesinlik kazanır. 

9.  Maç sırasında hakemin kararına itiraz apel komitesine yapılır. Apel Komitesi mevcut il 
hakemleri, bilgisinde tecrübeli oyuncular ve bölge temsilcileri içinden il temsilcisi 
tarafından oluşturulur. Apel Komitesine başvurular maç sırasında, apel komitesi 
oluşturulamadıysa daha sonra oluşturulup değerlendirilmek üzere il temsilciliğine yapılır. 
Dolayısıyla maç sonucu Apel Komitesinin toplanmasından sonra kesinleşeceği için 
gecikebilir.  Apel komitesine başvuru maç bitiminden 15 dakika içinde il temsilciliğine 
iletilmek üzere mevcut hakeme dilekçeyle yapılır.  

10. Talimatta yer almayan hususlar konusunda karar verme yetkisi Zonguldak Briç İl 
Temsilcisine aittir.  

11. İl Temsilcisi, turnuva statüsü ve yerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. 

ZONGULDAK İL BRİÇ TEMSİLCİSİ : Mehmet Salih KOÇOĞLU 0533 4601777 

 


