Türkiye Kış Dörtlü Şampiyonası Duyuru

Türkiye Briç Federasyonu
Türkiye Kış Takımlar Şampiyonası İl Kotaları
Türkiye kış dörtlü takımlar şampiyonasına illerden katılan takım sayılarındaki artış, yeni faaliyet gösteren illerden
katılım ve il elemesi yapmayan illerden gelen talepler karşısında Federasyon Yönetimimiz il kotalarının 2017 yılı
için aşağıdaki kurallar esasında belirlenmesine karar vermiştir.
Anadolu illerimizin oynamayı en çok tercih ettikleri bu turnuvada pozitif bir ayrımcılık uygulayarak 3 büyük il
dışında kotayı kaldırıyoruz.
1.
2.
3.
4.

İstanbul il kotası 50 takımdır.
Ankara il kotası 30 takımdır.
İzmir İl kotası 25 takımdır.
Diğer illerimiz için kota sınırı yoktur.

Bu uygulama bu seneye özel olarak gerçekleştirilmiştir. İl takım şampiyonalarının önemini artırmak için
önümüzdeki yıl daha farklı organizasyonlar planlanlanmaktadır.
Katılacak takımlar ile ilgili kurallar :
1. Eleme yapan illerde , elemelerde oynanan kadro ile katılınacaktır (Eleme yapılan illerde eleme oynamayan
takımlar kabul edilmez). Organizasyon komitesi onayı ile zorunlu haller dışında elemelere katılan takım
kadrolarında değişik yapılmayacaktır.
2. Eleme yapmayan illerden katılacak takımlarda bir takımdaki oyuncuların en fazla 2 oyuncusu farklı bir
ilden olabilir.
3. Elemelerde oynayan bir oyuncu aynı veya farklı şehirde başka bir takımdan yarışamaz. Elemelerde bir
takımdan oynayan oyuncu eleme yapmayan şehirlerden katılamaz.
4. Halen devam etmekte olan turnuvaları yarıda bırakan veya turnuvanın devamını engelleyecek şekilde
turnuvalardan çekilen takımlar turnuvaya katılmamış sayılacaktır. Bu durumdaki takımlar Türkiye Açık
Şampiyonalarına katılma haklarını kaybederler. İl temsilcisinin onayı ile yedek olarak yazılabilirler.
5. Final etabı düzenleyen illerde eleme turlarına katılıp final etabına katılmayan takımların Bursa Kış Dörtlü
Takımlar turnuvasına katılma hakları il temsilciliğince karara bağlanacaktır.
6. İl şampiyonalarının statülerinde değişiklik yapma yetkisi il tertip komitelerindedir.
7. Turnuva kayıtları 15 Şubat Çarşamba günü saat 18:00’de kapanacaktır. Katılacak takımların bu tarihe
kadar federasyon sitesi üzerinden kayıtlarını yaptırmaları ve turnuva ücretini yatırmaları gerekecektir.
8. İstanbul, Ankara ve İzmir’den il kotasına dahil olmayan ancak finallere katılmak isteyen takımlar
info@tbricfed.org.tr adresine mail ile başvurarak kendilerini yedek yazdırmalıdır.
9. Katılan toplam takım sayısına göre yedek takımlardan ildeki derecelerine göre sırası ile İstanbul, Ankara
ve İzmir’e verilecektir.
10. Aynı dereceyi yapmış takımlar, takımdaki en iyi 4 oyuncunun masterpoint sırasına göre
önceliklendirilecektir.
11. Turnuva ücreti 500 TL’dir. Tüm oyuncuları genç statüsünde olan takımlar için 50 TL’dir.
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Turnuva Statüsü
(Katılım sayısına göre TBF statüde değişiklik yapma hakkına sahiptir)

1. Takımlar 8’erli gruplara ayrılacak ve 24 Şubat Cuma günü 3, 25 Şubat Cumartesi günü 4 maç olmak üzere
toplam 7 maç yapacaklardır.
2. Toplam 128 takım knock-out aşamasına kalacaktır. Gruplardan çıkacak takım sayısı katılan takım
sayısının netleşmesi ile duyurulacaktır.
3. 25 Şubat Pazar günü 128 takım 16 boardluk 4 devre knock-out oynayacaklardır.
4. Knock-out aşamasına katılamayan takımlar isterlerse düzenlenecek olan Türkiye Kış Dötlü C finalini
oynayacaklardır. Takımlar gruplarda topladıkları puanların %50’sini carryover olarak taşıyacaklardır.
5. Swiss C finali , 12 boardluk 5 maç olarak düzenlenecektir. Birinci takım 7 MP alacaktır. Diğer takımlar MP
kurallarına göre Sarı MP alacaktır.
6. 25 Şubat Pazar günü knock-out maçlarını kaybeden 64 takım ve Swiss C finalini ilk 10da bitiren
takımlardan isteyenler 26 Şubat Pazartesi günü Türkiye Kış Dörtlü takımlar B finalini oynayacaklardır.
7. Kock-out maçlarını kaybeden takımlar gruplarda topladıkları puanın %50’sini carry-over olarak
taşıyacaklardır.
8. C finalini 1. bitiren takım, knock-out’lardan gelen takımların en düşük carry-over’I alacaktır. Diğer
takımlar Swiss C finalindeki 1. Takımla olan farka göre carry-over taşıyacaktır.
9. B finali birincisi 10 MP alacaktır. Diğer takımlar buna göre MP alacaklardır.
10. Bir takım hem B finalinde, hemde C finalinde derece üzerinden masterpoint alma hakkını kazanırsa daha
yüksek MP olan derecesine göre MP alacaktır. (Sadece 1 turnuvadan MP alacaktır)
11. Hem C , hem de B finalinde oynayan takımlar kazandıkları her maçtan MP alacaklardır.
Turnuva Takvimi
24 Şubat Cuma
Grup Maçları (1-3)
25 Şubat Cumartesi
Grup Maçları (4-7)
26 Şubat Pazar
Knockout 128 (4x16)
C Finali - Swiss
27 Şubat Pazartesi
Knockout 64 (4x16)
B Finali - Swiss
28 Şubat Salı
Knockout 32 (4x16)
12. Son 16’ya kalan takımlar 24-27 Mart tarihlerinde kalan takımların bulunduğu illere göre belirnecek olan
yerde 16 boardluk 4 devre knock-out maçları yaparak şampiyonu belirleyecektir.
13. Son 16’da kaybeden takımlar 12*5 maçlık swiss oynayarak 9-16 sıralamasını belirleyeceklerdir.
14. Son 8de kaybeden takımlar 5-8 eleme knock-out maçlarını yine 4*16 oynayacaklardır.
24 Mart Cuma
Knock-out 16
25 Mart Cumartesi
Çeyrek Final
9-16 Swiss
26 Mart Pazar
Yarı Final
B finali knock-out
27 Mart Pazartesi
Final
3. lük Maçı (4x16) B finali
B 7. Lik maçı
15. Son 16 ya katılan ve turnuvanın yapıldığı şehirde yaşamayan oyuncuların konaklama giderleri
(oda+Kahvaltı) federasyon tarafından karşılanacaktır. Konaklama 2 kişilik odalarda olacaktır. Oyuncular
isiterlerse çıkacak ekstra masrafları karşılayarak tek kişilik odada kalabilirler.
16. Son 16’ya katılan takımlardan finale gelmeyen olursa yerine başka takım çağrılmayacak, rakibi hükmen
galip sayılacaktır.
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