Skor Düzeltmeleri ile İlgili Prosedür
(27.10.2017)

Bu prosedür, oyunculardan veya organizasyondan kaynaklanan, Şampiyona Başhakemi ve
Organizasyon Komitesi açısından hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerçekleşmiş olan hatalı
skor hesaplama veya girişlerinin düzeltilmesi koşullarını düzenler.
Löve anlaşmazlıkları, löve talebi/terki, kontratın kontrlu/kontrsuz olması ve benzeri skor düzeltmeleri,
Uluslararası Briç Yasaları çerçevesinde düzenlenmiş olup, bu Prosedürün kapsamı dışındadır.
1. Skor hataları; oyuncu veya skorizasyon görevlisi tarafından yapılmış olduğuna bakılmaksızın,
organizasyon komitesince açıklanan süre sona erene kadar düzeltilebilir. Bu süre, turnuvanın özel
şartları gereği farklı bir şekilde belirlenmedikçe:
• İkili turnuvalarda resmi skorların incelenmeye sunulmasından itibaren,
• Dörtlü Takım turnuvalarında ise maçın resmi bitiş zamanından itibaren
30 (otuz) dakikadır.
2. Madde 1’de belirtilen sürenin aşılması halinde ise,
• Başhakem ve organizasyon komitesi, skorun gerçekten hatalı girilmiş olduğuna kanaat
getirirse
• Yarışmada bir sonraki ana etap başlamamış ise (örneğin, ikili turnuvada eleme turu bitip yarıfinal veya final etabı başlamamışsa; veya dörtlü takım turnuvasında eleme turu bitip nakavt
etabı başlamamış ise; veya Çeyrek Final maçı bitip Yarı Final başlamamış ise)
ilgili ana etabın resmi bitiş saatinden itibaren 48 (kırksekiz) saat içinde, skor değiştirme/düzeltme
işlemi yapılabilir, veya bozuk board söz konusu ise “Bozuk Board” prosedürü uygulanır.
Bu şekilde yapılacak skor değişikliklerinden sonra yeni hesaplama sonucunda ortaya çıkacak olan
sıralama, taşınan skor, elenen veya bir sonraki etaba kalan takımların listesi güncellenecek ve
yeni listeler geçerli olacaktır.
Yarışmanın tamamlanıp ödüllerin dağıtılmış olması durumunda ise, sonuçlar 48 saat içinde aşağıdaki
maddeler uyarınca değiştirilebilir:
3. Organizasyon’dan kaynaklanan skor düzeltmeleri
Skorizasyon görevlisinin hatası, hakem hatası/ihmali, bilgisayar yazılımı sorunu, v.b. gibi
Organizasyon’dan kaynaklanan skor düzeltmelerinde; dağıtılmış olan ödül, ünvan ve hediyeler ilk
sahiplerinde kalır. Düzeltme yapıldıktan sonra, ortaya çıkacak yeni sıralamaya ilişkin
ödül/ünvan/hediyeler bir sonraki turnuvada yeni sahiplerine verilir. Masterpoint’ler ise yalnızca
nihai sıralamaya göre dağıtılır. Ek ödül/hediyelerin giderleri organizasyon tarafından karşılanır.
4. Oyuncu hatasından kaynaklanan skor düzeltmeleri (bkz: aşağıdaki örnekli açıklama)
a) Skor düzeltildikten sonra, ortaya çıkacak yeni sıralamaya ilişkin ödül/ünvan/hediyeler geri
alınır ve şekil/yer/zamanı Organizasyon tarafından belirlenecek yeni bir tören ile gerçek
sahiplerine verilir. Masterpoint’ler yalnızca nihai sıralamaya göre dağıtılır
b) Oyunculardan kaynaklanan hatalı skor girişlerinin yukarıdaki Madde-3 kapsamında
değerlendirilerek ek ödül/ünvan/hediyeler verilmesi, Organizasyon’un tasarrufundadır.
c) TBF turnuvalarına kaydolarak yarışan tüm katılımcılar, bu prosedür çerçevesinde
gerçekleştirilebilecek skor düzeltmelerini ve yaptırımlarını uygulayacağını kabul ve taahhüt
etmektedir.

Oyuncu hatasından kaynaklanan yanlış skor girişlerinin düzeltilebilmesi için Organizasyon’un veya
Başhakemin skorun düzeltilmesi gerektiğine ilişkin hiç bir tereddütlerinin bulunmaması gerekmektedir:
Örneğin, resimde 2016 Wroclaw Dünya Açık İkili
Şampiyonası’nda oyuncu hatasından kaynaklanan
bir yanlış skor girişi görülüyor. D-B yönüne girilmesi
gereken skor yanlışlıkla K-G lehine girilince AukenWelland çifti, bu borddan aldıkları haksız “top”
sayesinde Dünya Şampiyonu ilan edildiler. Bu skor,
daha sonra düzeltildiğinde, Şampiyonayı başka bir
çiftin kazandığı ortaya çıktı. Fakat WBF, sıradışı bir
karar alarak Her iki çifti de Dünya Şampiyonu olarak
ilan etti.
Bu örnekte, Organizasyon veya Başhakemin skorun
hatalı girilmiş olduğuna ilişkin herhangi bir tereddütü
olmadığı açıktır, ve gerekli düzeltme yapılmalıdır.
Oyuncudan kaynaklanan skor düzeltmesinin YAPILAMAYACAĞI duruma örnek:
Bir oyuncu, Turnuva tamamlanıp ödül töreni yapıldıktan sonraki 48 saatlik süre içerisinde
Organizasyona veya Hakeme başvurarak, bir skorun kendilerinin lehine veya aleyhine (örneğin +110
yerine +140, veya +100 yerine -600) değiştirilmesini talep ederse, masadaki rakibin mutabakatı ve
onayı olsa dahi skor değişikliği YAPILMAZ. Çünkü, Hakemin bu durumun doğruluğunu ve
samimiyetini her türlü şüphenin ötesinde teyid edebilmesi mümkün değildir.

