TBF TURNUVALARINDA HAKEM ATAMALARI
Merkez Hakem Kurulu, özellikle yeni hakemlere koşullar çerçevesinde mümkün olduğunca erken görev verip deneme ve
değerlendirmeyi hedeflemektedir. Ancak TBF turnuvalarının Türkiye’nin en üst seviyedeki briç etkinlikleri olması dolayısı
ile, Hakem görevlendirmelerinde denenmiş, başarılı olmuş ve gelişime açık hakemlere öncelik verilir. Başarı kriterinde ise
esas olarak Başhakem, MHK üyeleri ve oyunculardan gelen geri dönüşler dikkate alınır.
TBF Turnuvalarında görevlendirilecek Hakemlerin atamaları konusunda MHK tarafından göz önünde bulundurulan
başlıca kriterler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
1) Turnuva büyüklüğü: Yaklaşık 13 masa başına 1 hakem öngörülmektedir. Bu rakam kesin olmayıp Turnuvanın özel
şartlarına bağlı olarak MHK tarafından artırılabilir veya azaltılabilir.
2) Turnuva süresi: Türkiye Yaz Şampiyonaları veya Türkiye Kış Dörtlü Finalleri gibi uzun süreli turnuvalarda
görevlendirilen hakemlerin sayısı, Turnuvanın başlangıç aşamasında yüksek olabilirken, ilerleyen aşamalarda elenen
ekiplerden dolayı masa sayısının azalması sonucu, ihtiyaç duyulan görevli hakem sayısı da azaltılabilir.
3) Turnuva yeri: Turnuvanın düzenlenmekte olduğu il veya bölgede ikamet etmekte olan hakemlerin öncelikli olarak
görevlendirilmesi tercih edilebilir.
4) Hakemlerin tercih ve talepleri: MHK, her yıl başlangıcında tüm Hakemlere bir soru formu göndererek o yıl içinde hangi
turnuvalarda görev almak istediklerini ve tercihlerini sorgular. Bu şekilde Hakemlerin beklentileri doğrultusunda dengeli
bir görev dağılımı yapılması hedeflenmektedir.
5) Hakem Sınıfı: Halen yürürlükte bulunan TBF Hakem Talimatına göre, Hakemlerimiz 6 ayrı sınıfta
değerlendirilmektedir:
- Uluslararası Hakem (EBL Avrupa Briç Federasyonu’nca düzenlenen Seminerde başarılı olan Hakemler)
- Ulusal A Sınıfı Hakem
- Ulusal B Sınıfı Hakem
- A Sınıfı Hakem
- B Sınıfı Hakem
- İl/Bölge Hakemi
Merkez Hakem Kurulu, Turnuvalarda görevlendirilecek hakemlerin atanması esnasında, yukarıda belirtilen farklı
sınıflardan Hakemlerin dengeli bir şekilde görevlendirilmesini hedeflemektedir. Böylece Turnuvaların sorunsuz bir şekilde
akışı ile birlikte Hakemlerimizin gelişimi ve deneyimlerinin artırılması planlanmıştır.
6) Başhakem Performans Değerlendirmesi: Her TBF turnuvası sonrasında, Turnuva Başhakemi bir rapor hazırlar ve
Merkez Hakem Kurulu’na sunar. Bu rapor, turnuvada görev alan tüm hakemler ile ilgili performans kriterleri çerçevesinde
verilen notları da içerir. Göz önünde bulundurulan başlıca kriterler:
- Güncel yasalar hakkındaki bilgi düzeyi
- Prosedürleri (form doldurma, anket, apel komitesi, vs) hızlı ve doğru uygulama becerileri
- Oyuncular ile iletişim ve masa hakimiyeti
- Olaylara müdahale isteği ve çözümcü yaklaşımlar gösterebilmesi
- Genel iş disiplini
- Kendini geliştirme ve sorumluluk alma eğilimi
- Çağırıldığı turnuvalara katılma istek düzeyi
- Hakemliği ana meslek olarak edinme isteği
7) MHK Performans Takibi ve Kanaati: Yukarıdaki tüm kriterlere ek olarak MHK Başkanı ve Üyeleri, TBF Hakemlerini,
turnuva performansları ve Hakemliğe genel yaklaşımları çerçevesinde değerlendirir ve hakem atamalarını gerçekleştirir.
TBF Hakem Kurslarında başarılı olarak TBF Hakemi olmaya hak kazanan tüm Hakemlerimizin öncelikle kendi il ve
bölgelerindeki kulüplerde veya festivallerde aktif görev alarak bilgi ve deneyimlerini artırmaları, sporcu olarak katıldıkları
büyük TBF Şampiyonalarında gözlem yaparak Hakemlik uygulamaları konusunda kendilerini geliştirmeleri ve sonuç
olarak MHK tarafından TBF turnuvalarında görevlendirildikleri zaman en iyi performanslarını verebilmek üzere hazır
olmaları önerilmektedir.
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