2018 TRABZON KIŞ AÇIK TAKIMLAR ŞAMPİYONASI STATÜSÜ
• 2018 yılında gerçekleştirilecek olan Süper Kupa ve Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonaları
için il takım sıralamasının belirlenmesi amacıyla yapılacak bu turnuvada maçlar 23-24 Aralık
2017 tarihlerinde Trabzon Briç Kulübü’nde oynanacaktır.
• Turnuvaya kayıt için son başvuru tarihi 19 Aralık 2017, saat 17:00’dır. Kayıt işlemleri,
“www.tbricfed.org.tr/İl Şampiyonaları Kayıt” sayfasında Trabzon ili için açılacak olan
bölümden 2 TL karşılığında Trabzon Briç Kulübü’nde yapılacaktır. Kayıt yaptıracak takımlar
Takım Başvuru Formunu kayıt sırasında il temsilcisine teslim edeceklerdir. Kaydını kendisi
yapabilecek olan il dışından katılacak takımlar ise bu formları kulüpte dolduracaklardır.
• Katılım ücreti, 20 Aralık 2017 çarşamba günü takım kaptanları ile yapılacak olan toplantıda
belirlenecek ve maçlar başlamadan önce il temsilcisine ödenecektir.
• Takımlar en az 4, en fazla 6 oyuncudan oluşabilir. Turnuva sürecinde mevcut takım
kadrolarında oyuncu değişikliği yapılamaz. Turnuvaya katılacak tüm sporcuların lisanslı ve
2017 sezonu vizelerini yaptırmış olmaları zorunludur.
• İl şampiyonaları herkese açık olup katılacak bütün takımlar için, katılım koşulları ve oyuncu
değişiklikleri konularında Türkiye Briç Federasyonu’nun yayınlamış olduğu 2018 Kış Dörtlü
Takımlar Şampiyonası dokümanındaki kurallar geçerlidir.
• Maçlar, lig usulü yapılacak olup perdeli masalarda oynanacaktır. Maçlarda kaç board
oynanacağı ve maçların devre adedi katılan takım sayısına göre belirlenecek, aynı süreçte
turnuva fikstürü hazırlanıp takımlara bildirilecektir.
• Maç sonuçları, hakem masasında takım kaptanlarının maç sonuç belgesine (line-up)
hesaplayıp, hemfikir oldukları maç skorunu yazdırmalarıyla kesinlik kazanır. Sıralama 20 VP
çizelgesine göre belirlenecektir. Detaylı sonuçlar www.trabzonbrickulubu.com adresinde
yayınlanacaktır. Turnuvada İbrahim Rüştü ACAR hakem olarak görev yapacaktır. Maçlarda,
Türkiye Briç Federasyonu Müsabaka Yönetmeliği ve Disiplin Kuralları geçerli olacaktır.
• Süper Kupa (9-15 Şubat 2018, Antalya) 80 takım ile oynanacaktır. Bu şampiyonaya sadece
il takım şampiyonası düzenleyen illerden, il için belirlenecek kotaya girmeye hak kazanan
takımlar katılabilir. İl şampiyonu olan takım şampiyonaya doğrudan katılacaktır.
• Herhangi bir il şampiyonasına katılmış olan takım 2018 Türkiye Kış Açık Takımlar
Şampiyonasına (17-23 Mart 2018, İzmir) katılma hakkına sahiptir. Takımlar il şampiyonası
sonucunu beklemeden kayıt yaptırabilirler.
• Talimatta yer almayan hususlar bakımından turnuva organizasyonu ile ilgili karar verme
yetkisi briç il temsilcisine aittir.
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