TBF APEL FORMU
Boş alan bırakılmaz
Turnuva Adı 2018 Güven Erkaya Türkiye İkili
Tarihi
: 22.04.2018
Seans/Maç : A Yarı Finali 2. Seans
Masa Hakemi: ERDİNÇ AKTAY
Oyuncular/ Apele Giden Taraf
K: ALİ UÇAR
D: TUFAN KÖSE
G: AYHAN KIRBAŞ
B: EROL DUMAN
Bordu giriniz
veyaeli
zımbalayınız

Batı
PAS
2H
PAS
ALLPASS
K
BD
G

Kuzey
PAS
PAS
3H

Doğu
2D
2SP
PAS

Güney
PAS
PAS*
4H

Açıklamalar/Alertlerler:*
* Tepsi 50 saniye geç gelmiştir.

Bord No : 20
Dağıtan
:WEST
Zon
:NONZON
Masa Skoru :4H/N =
Hakemin Gerekceli kararı, (Yasalar,Anketler ve açıklamalar):
Masaya oyun bittikten, oyuncular masadan ayrılıp, diğer masalarda bir sonraki bord’a başlandıktan sonra
masaya doğu-batı tekrar geliyor ve sonra çağırılıyorum. E-W çifti 3h deklaresinin Masada güneydeki
oyuncunun dogunun 2P deklaresinden sonra 50 sn civarı düşünüyor (Karar verildikten sonra doğu batı
güneydeki oyuncunun 2D deklaresinden sonrada düşündüğü ifade etmektedir) . Ancak masada doğudaki ve
güneydeki oyuncu kimin beklediğini bilebilecek durumda değiller. Kuzeydeki Oyuncunun 2
Deklarasyondan elde edilen bilgiyle18-20 puan arasında her iki tarafafın puanı olduğu el belli ortaya
çıkıyor. Doğudaki oyuncuya neden deklerasyon bittiğinde çağırıp talep etmediğini sordum. Doğu ; o
durumda kimin beklediğini bilmiyordum puanları bilmiyordum. Oyun bittikten sonra farkına vardım diyor.
Kuzeydeki oyuncu ise; ” itirazım var masadan gittiler zamanında çağırmadılar, batıdaki oyuncu doğu ile
konuştuktan sonra partnerine hakem çağırttırdı, bu hem usül hemde yasalar doğrultusunda kabul edilemez”
ifadesini kullanmıştır. Bunun üzerine itiraz olmadan masadan değişim sağlanmıştır. El arasında batıdaki
oyuncuya neden hakem çağırmadığını sordum. Kendisi bana “ ben çağıramam bekleme benim tarafımda
oldu” şeklinde ifade etmiştir. Doğudaki oyuncu masada deklarsyon esnasında kimin beklediğini
bilememektedir aynı durum güneydeki oyuncu içinde geçerlidir. Perde kuralları Madde 3 f ve g bendine
göre beklemeden kaynaklı izinsiz bilgi olmamıştır. Düzeltme yoktur masa skoru geçerldir.
Perde Kuralları
Madde 3
f) Bir oyuncu perdenin diğer tarafından tepsinin geç geldiğini ve bunun sonucu olarak izinsiz bilgi
kullanımının olabileceğini düşünüyorsa Yasa 16B2 uyarınca direktör çağırmalıdır. Direktörü atak
yapılmadan ve perde açılmadan önce herhangi bir an çağırabilir.
g) (f) bendine uygun davranmamak hakemi tempo kırıklığına dikkat çekenin ortağı olduğuna ikna edebilir.
Bu durumda fark edilen bir gecikme ve bu yüzden izinsiz bilgi olmadığına karar verilebilir. Tepsinin 20
saniyeye kadar gecikmesi anlamlı sayılmaz.

Apele Başvuranların Gerekceleri; Masa skoruna itiraz ediyor.

Diğer Tarafın Açıklamaları:

Apel Kurulunun Gerekceli kararı:

Depozito: TUTULDU:
MURAT MOLVA

İADE EDİLDİ:
Apel Komitesi Üyeleri(Ad Soyad/İmza)
ENVER KÖKSOY

TURGAY SESYILMAZ

