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Skor Düzeltmeleri ile İlgili Prosedür
Bu prosedür şüpheye yer bırakmayacak şekilde oyunculardan yanlış skor girişleri ve
organizasyondan kaynaklanan hesaplama hataları için düzenlenmiştir. Löve
anlaşmazlıkları löve talebi ve terki veya kontaratın konturlu veya kontursuz olamsı vb . skor
düzeltmeleri konusunda uluslararası yasalar uygulanacaktır.
1. Skor hesaplanırken veya listelenirken yapılan hatalar, oyuncu veya skor tutan tarafından
yapılmış olunmasına bakılmaksızın, organizasyon komitesince belirlenmiş süre sona erene
kadar düzeltilebilir. Bu süre, turnuvanın özel şartları gereği olağandan daha uzun veya daha
kısa olarak belirlenmediği sürece, resmi skorların incelenmeye açılmasından itibaren otuz
dakikadır.
2. Başhakem ve organizasyon komitesinin makul şüphenin ötesinde skorun gerçekten hatalı
girilmiş olduğuna kanaat getirdiği durumlarda, 2a, 2b ve 2c maddelerindeki şartların
sağlanması halinde, organizasyon komitesi skor hatasını 48 saat içinde düzeltebilir.
a. Düzeltme süresi bitiminde, eleme sonrası yeni bir etabın başlamamış olması
gerekmektedir.
b. Düzeltme sonrası yeni etap hazırlıklarının turnuvayı akamete uğratmadan tekrar
yapılabiliyor olması gerekmektedir.
c. İlgili etabın son etap olması durumunda ödüllerin henüz dağıtılmamamış olması
gerekmektedir.
3. Skor hatası organizyon tarafından yapılan bilgisayar yazılımı, düzetmelerin yapılmaması ,
apel kararının yazılıma doğru girilmemesi gibi hatalar nedeniyle ustalık puanlarının sisteme
girilmesi süresine kadar değişikliller yapılır. Ödüllerin dağıtılmış olması halinde ödül ve
hediyeler ilk sahiplerinde kalır. Hata düzeltildikten sonra, hak sahiplerinin sıralaması tekrar
hesaplanır ve ödülleri/hediyeleri bir sonraki turnuvada verilir.
4. Bozuk board vakalarında, 2a, 2b ve 2c maddelerindeki şartlar sağlanıyor ise, bordun
bozulduğu bilgisinin 48 saat içinde organizasyon komitesine bildirilmesi halinde “bozuk
board” prosedürü uygulanır.
5. Organizasyon komitesi, makul şüphenin ötesinde skorun gerçekten hatalı girilmiş olduğuna
kanaat getirdiği ancak 2a, 2b, 2c maddelerindeki şartların bir veya birden fazlasını sağlamayan
durumlarda ise, 5, 6, 7 ve 8. maddeler doğrultusunda katılımcıların ve/veya skor taşımanın
değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verir.
6. Ödüllerin/Hediyelerin verilmesinden sonra, 24 saat içinde başhakem ve organizasyon
Komitesinin makul şüphenin ötesinde, skorun gerçekten hatalı girilmiş olduğuna kanaat
getirdiği durumlarda,
a. Ödüller/Hediyeler, kazananın masasındaki hatalı skor doğrultusunda alındıysa;
sıralama değiştirilir, ödüller/hediyeler ilk sahiplerinden alınır ancak bir sonraki
turnuvada gerçek sahiplerine verilir.
b. Ödüller/Hediyeler, kazananın masası dışındaki hatalı skor doğrultusunda alındıysa;
sıralama değiştirilir, ödüller/hediyeler ilk sahiplerinde kalır ancak bir sonraki
turnuvada gerçek sahiplerine verilir.
7. Apel komitesi veya hakem kararlarının hatalı listelendiği ve 48 saat içinde fark edildiği
durumlarda, hatanın düzeltilmesi turnuva düzenini ciddi bir şekilde bozmuyor ise başhakem
ve organizasyon komitesinin onayı ile bu hata düzeltilir. Ödüllerin dağıtılmış olması halinde
ödül ve hediyeler ilk sahiplerinde kalır. Hata düzeltildikten sonra, hak sahiplerinin sıralaması
tekrar hesaplanır ve ödülleri/hediyeleri bir sonraki turnuvada verilir.
8. Bu yönetmelikte bahsi geçen “hata” durumları, bütün oyuncuların üzerinde mutabık kaldıkları
sonuçların yanlış bir şekilde bilgisayara veya listelere işlendiği vakaları kapsar. Oyuncuların
löveleri yanlış hesaplamaları, bir konratın konturlu/sürkonturlu olup olmadığı, löve terki veya
talebine sonrasında yapılan itirazlar ve hakem kararına tabi usulsüzlükler, yasa 79C1
esaslarında belirtilen düzeltme süresi sonunda kesinleşir.

