DEĞERLİ SPORCULAR
2020 yılında vizesiz olarak oynayan sporcuların 22.01.2021 saat 18:00’ a kadar vize ücretlerini
yaptırmamaları halinde kazanmış oldukları ekli listedeki masterpointler silinecektir. Son tarih
sonrasında yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır. 2020 yılı vize ücreti 65 TL’dir.
2021 yılında pandemi nedeni ile il/ilçe spor müdürlüklerine bizzat giderek vize işlemlerini yaptırmanın
zorluğunu dikkate alarak; yönetim kurulumuz, vize ücretlerini havale ile yatıran sporcularımızın online
yarışmalardan masterpoint almasına karar vermiştir. Sporcularımızın masterpoint verilen federasyon
veya kulüp turnuvalarında oynayabilmek için vize ücretini yatırmış olmaları şarttır. İsteyen
sporcularımız il/ilçe spor müdürlükleri üzerinden ödeme dekontları ile gereken işlemleri
tamamlayabilirler. 2021 yılı bireysel vize ücreti 71.5 TL’dir.
Online faaliyetler ile ilgili olarak düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapılmış ve yapılmaya
devam etmektedir. Online faaliyetlere katılabilmek için WBF’in commitment formuna benzer bir
taahhüt formu hazırlanmıştır. Online turnuvalara katılabilmek için taahhüt formunu onaylamak ve
vize ücretini yatırmak zorunludur. Taahhüt formunun içeriği ve nasıl onaylanacağı ile ilgili en kısa
zamanda açıklama yapılacaktır.
Hem vize ücretlerinin yatırılması hem de taahhüt formunun onaylanabilmesi için 28.01.2021 saat
18:00’ a kadar süre verilmiştir. Bu süre zarfında yapılacak olan faaliyetlerde vize ve taahhüt formu
kontrolü yapılmayacak olmasına rağmen turnuvaya katılan sporcuların TBF Masterpoint Sisteminde
nicklerinin kayıtlı olması gerekir. Ancak bu sürenin sonunda işlemlerini tamamlamayan sporcuların
2021 yılında kazanmış oldukları masterpointler silinecektir. 29 Ocak 2021 itibariyle TBF masterpointi
veren turnuvalara katılacak olan herkesin bu iki şartı tamamlamaları gerekmektedir. Aksi taktirde;
turnuvalara alınmayacaklardır.
SAYIN KULÜP YÖNETİCİLERİ
2020 yılında direk ödeme, ayni yardım ve katılım paylarından yaklaşık 600.000 TL sizlere aktarılmıştır.
2020 yılı sonuna doğru federasyon faaliyetlerimizi sınırlayarak ve kulüplerin masterpoint vermesini
sağlayarak kulüpler desteklenmeye başlanmıştır. Bu uygulamaları 2021 yılı içinde de devam ettirmeyi
planlarken, katılım paylarından online takım turnuvalarında seçilen kulübe takım başına 200 TL
ödenmesine, bunun dışında ayni ve nakdi yardım yapılmamasına karar verilmiştir.
SAYIN İL TEMSİLCİLERİ
2021 yılında canlı faaliyet yapmanın şu anda mümkün olmaması sebebiyle, başvuran illerin online
platformda kırmızı MP’li il dörtlüleri yapmasına izin verilmesine, bu dörtlülerin 30.04.2021 tarihine
kadar tamamlanmasına, 08.05.2021 tarihinde kotalı olarak finallerinin yapılmasına karar verilmiştir.
Bu konu ile ilgili olarakta en kısa zamanda ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır.
SAYIN HAKEMLERİMİZ
Online ikili turnuvalarda 2020 yılı sonuna doğru başladığımız kararların hakem komitesi tarafından
verilmesi uygulamasına devam edilmesine, takım maçlarında da hakem görevlendirilmesi yapılmasına
karar verilmiştir. Bu sebeple TBF Faal Hakemlerinden online faaliyetlerde görev almak isteyenler MHK
ile iletişime geçmelidir.
Pandemi başta olmak üzere birçok olumsuzlukla dolu bir yılı geride bırakmış bulunmaktayız. Yeni yılın
sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerken, briç camiası olarak canlı turnuvalarda buluşabilmenin
hayalini kurmaktayız.
TBF YÖNETİM KURULU

