TBF BRİÇ YARIŞMA TALİMATI

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU
YARIŞMA TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Talimatın amacı, ülkemizde oynanan bütün resmi ve özel briç
yarışmalarının hazırlığı, oynanması ve tescili ile bu yarışmaların uluslararası kural ve
usullere uygun olarak yönetimi konusunda Briç Federasyonunca uygulanacak usul ve
esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Ülkemizde oynanacak bütün resmi ve özel briç yarışmalarının izni,
hazırlığı, oynanması ve tescili ile yarışmalarla ilgili itirazların karara bağlanmasına
dair usul ve esasları belirleyen hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun'un Ek 9 uncu maddesi ile 19/07/2012 tarihli ve 28358
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsüne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Talimatta geçen:
Federasyon: Türkiye Briç Federasyonunu,
WBF: Dünya bricini yöneten ve üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşu,
EBL: Avrupa kıtasında brici yöneten ve üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşu,
Apel Komitesi: Hakem kararları ile ilgili itirazları inceleyen komiteyi,
Bölge Temsilcisi: Bölgelerde Briç Federasyonu adına briç faaliyetlerini yürütmek
üzere federasyonca görevlendirilmiş sorumlu kişiyi,
İl Temsilcisi: İllerde Briç Federasyonu adına briç faaliyetlerini yürütmek üzere
federasyonca görevlendirilmiş sorumlu kişiyi,
İl Temsilciliği: Federasyon İl temsilciliğini,
Disiplin Talimatı: Türkiye Briç Federasyonu Başkanlığı disiplin talimatını,
VP (Victory Point): Takım yarışmalarında, takımların maç sonucunda kazandıkları
puanı,
IMP (International Match Points): Yarışmalarda ellerden kazanılan puanı İfade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Briç sezonu
Madde 5 – (1) Her yılın 1 Ocak tarihi ile 31 Aralık tarihi arasında yer alan süredir.
Briç yarışma çeşitleri
Madde 6 – (1) Teknik açıdan briç yarışmaları takım, ikili (çiftler) ve bireysel olmak
üzere üç çeşittir:
a) Takım yarışmaları: Dörtlü takımların kadrosunda bulunacak asgari ve azami
sporcu sayısı, federasyonun ilgili yarışma için hazırlayacağı statüyle belirlenir. Aksi
belirtilmedikçe takımlar en az 4 ve en çok 6 sporcudan oluşur. Ayrıca oynamayan bir
kişi kaptan olabilir.
b) İkili yarışmalar: Bu yarışmalara katılacak olan çiftler iki sporcudan oluşurlar.
c) Bireysel yarışmalar: Bu yarışmalara sporcular tek başlarına katılırlar.
(2) Organizasyon açısından briç yarışmaları resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir:
a) Resmi yarışmalar:
1- İl yarışmaları: İllerde Federasyonun belirlediği yetkili kişi veya kurul tarafından ve
Federasyon onayı alınarak düzenlenen yarışmalardır.
2- Bölge yarışmaları: Federasyonun belirlediği bölgelerde ve Federasyonun
belirlediği yetkili kişi veya kurul tarafından düzenlenen yarışmalardır.
3- Ulusal yarışmalar: Federasyon tarafından ulusal boyutta düzenlenen yarışmalardır.
4- Uluslararası yarışmalar: Dünya Briç Federasyonu veya Avrupa Briç Ligi tarafından
düzenlenen yarışmalardır.
b) Özel yarışmalar: Resmi yarışmaların dışında kalan yarışmalardır.
1- Yurtiçi yarışmalar: Tescilli spor kulüpleri yanı sıra diğer resmi veya özel kuruluşlar
tarafından Federasyonun onayı alınarak düzenlenen yarışmalardır. Yarışmalarda
uluslararası kurallar ve Federasyon talimatları uygulanır. Onay alınmadan
düzenlenen yarışmaların geçerliliği yoktur.
2- Yurtdışı yarışmalar: Resmi veya özel uluslararası briç organizasyonları tarafından
yurtdışında yapılan yarışmalardır. Bu yarışmalara katılacak olan takımlar ve sporcular
Federasyondan izin almak zorundadırlar.
Yarışmalarda puanlandırma ve masterpoint dağıtımı
Madde 7 – (1) Briç yarışmalarında puanlandırma yarışmanın çeşidine göre değişir.
Yarışma teknikleri ile ilgili puanlandırmalar Dünya Briç Federasyonu standartlarına
göre yapılır. Federasyon her yarışma için ayrı puanlandırma sistemi belirleyebilir.
(2) Sporculara verilecek olan masterpointler Federasyonca belirlenen masterpoint
dağıtım kural ve koşullarına göre dağıtılır.
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Başlıca takım yarışma çeşitleri ve puanlandırmaları
Madde 8 – (1) En çok uygulanan takım yarışma çeşitleri ve puanlandırmaları aşağıda
tanımlanmıştır:
Lig Usulü: Bütün takımların birbiriyle karşılaştığı ve maçların VP tablosuna göre
puanlandırıldığı turnuva şeklidir.
Nakavt: Takımların bir maç sonucunda yendiği takdirde ilerlediği ve maçların
genellikle IMP toplamına göre puanlandırıldığı turnuva şeklidir.
Swiss: Her takımın kendi puanına en yakın takımla bir kez karşılaştığı ve maçların
VP tablosuna göre puanlandırıldığı turnuva şeklidir.
Board A Match: Her elin kazanç, kayıp veya beraberlik şeklinde puanlandırıldığı ve
her bir takımla az sayıda el oynayarak karşılaştığı turnuva şeklidir.
Patton: Her elin hem kazanç, kayıp ve beraberlik şeklinde puanlandırıldığı hem her
elden kazanılan IMP farkının puanlandırıldığı ve her bir takımla az sayıda el
oynayarak karşılaştığı turnuva şeklidir.
(2) Federasyon burada belirtilmeyen yarışma çeşitlerini veya bu yarışma çeşitlerinin
karma şekillerini uygulayabilir.
Başlıca ikili yarışma çeşitleri ve puanlandırmaları
Madde 9 – (1) En çok uygulanan ikili yarışma çeşitleri ve puanlandırmaları aşağıda
tanımlanmıştır:
Mitchell: Kuzey/güney çiftlerin sabit oturduğu, doğu/batı çiftlerin ilerlediği, iki yönlü
kazananın olduğu ve sonuçların yüzde olarak puanlandırıldığı turnuva şeklidir.
Howell: Bütün çiftlerin birbiriyle oynadığı, tek yönlü kazananın olduğu ve sonuçların
yüzde olarak puanlandırıldığı turnuva şeklidir.
Swiss: Her çiftin kendi puanına en yakın çiftle bir kez karşılaştığı ve sonuçların yüzde
olarak puanlandırıldığı turnuva şeklidir.
IMP: Kuzey/güney çiftlerin sabit oturduğu, doğu/batı çiftlerin ilerlediği, tek yönlü
kazananın olduğu ve sonuçların her elden kazanılan IMP toplamı olarak
puanlandırıldığı turnuva şeklidir.
Averaged Cross IMP: Çiftlerin her elden kazandıkları ortalama IMP’ lerin toplamı
olarak puanlandırıldığı bir turnuva şeklidir.
Butler: Çiftlerin oynadıkları ellerden aldıkları skorların ellerin ortalama skorları ile
karşılaştırılması sonucunda oluşan farkın IMP karşılığı toplamı olarak puanlandırıldığı
turnuva şeklidir.
(2) Federasyon burada belirtilmeyen yarışma çeşitlerini veya bu yarışma çeşitlerinin
karma şekillerini uygulayabilir.
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Yarışma kategorileri ve sporcu yaşları
Madde 10 – (1) Briç yarışmaları açık, kadınlar, gençler, senyörler ve karışık olmak
üzere beş kategoride düzenlenir.
a) Açık kategorisinde her yaş ve cinsiyetten sporcular yarışabilir.
b) Kadınlar kategorisinde her yaştan kadın sporcular yarışabilir.
c) Gençler kategorisinde Dünya Briç Federasyonunca belirlenen gençler yaş
grubundaki sporcular yarışabilir.
d) Senyörler kategorisinde Dünya Briç Federasyonunca belirlenen senyörler yaş
grubundaki sporcular yarışabilir.
e) Karışık kategorisinde bir kadın ve bir erkek sporcudan oluşan çiftler yarışabilir.
Açık ikili yarışmalarda yarışma kategorilerinin oluşma şartları
Madde 11 – (1) Açık ikili yarışmalarda kadınlar, gençler, senyörler ve karışık
kategorilerinin oluşması için ulusal ikili yarışmalarda aynı kategoride en az 4, bölge
ikili yarışmalarında ise en az üç yarışmacının olması gerekmektedir. Daha az
yarışmacı olması durumunda kategori ve derecelendirme yapılmaz.
(2) Birden çok kategoriye dahil olan çiftler (kadınlar ve senyörler, kadınlar ve gençler,
karışık ve gençler, karışık ve senyörler) açık kategoride klasmana giremedikleri
taktirde başka şekilde belirtilmedikçe öncelikle yaşlarına göre dahil oldukları
kategorilerindeki sıralamayı alırlar.
Yarışmalara katılacak sporcuların lisans alma ve lisanslarını vize yaptırma
zorunluluğu
Madde 12 – (1) Ferdi veya kulüp adına yarışacak sporcuların Federasyondan lisans
almaları ve lisanslarını vize yaptırmaları zorunludur. Yarışmalarda vize edilmiş lisansı
olmayan sporcular yarışamaz.
(2) Yurtiçinde ikamet etmeyen yabancı uyruklu sporcular için vize şartı Federasyon
tarafından belirlenir.
(3) Yarışmalara katılacak sporcular yarışma öncesi lisanslarını gerektiğinde yetkililere
ibraz etmek zorundadırlar.
(4) Takım yarışmalarında sporcu lisansları ile listeleri belirtilen süre içinde yetkililere
verilmek zorundadır.
Sporcu kıyafetleri
Madde 13 – (1) Briç yarışmalarına katılan sporcular için etik normlara aykırı
olmamak, düzenli ve temiz olmak koşuluyla belli bir kıyafet zorunluluğu yoktur. Ancak
Federasyon bazı turnuvalarda kıyafet zorunluluğu getirebilir.
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Yarışmalarda tütün ürünleri ve alkol kullanımı veya doping madde ve
yöntemleri ile ilgili kısıtlamalar
Madde 14 – (1) Bütün briç yarışmalarında yarışma yapılan binada ve yarışma
sahasında tütün ürünleri, elektronik sigara ve alkol kullanımı yasaktır. Bu
kısıtlamalara uyulmaması halinde başka şekilde ilan edilmediği durumlarda takım
maçlarında 2 VP, nakavt maçlarda 6 IMP ve ikili yarışmalarda elin % 25’ i kadar ceza
uygulanır. Kısıtlamaya uymamakta ısrar edilmesi halinde sporcu yarışma dışı kalır.
(2) Yarışmanın teknik sonuçlarını etkileyecek, düzen ve huzurunu bozacak düzeyde
alkollü olduğu anlaşılan sporcu yarışma dışı kalır ve gerekirse disiplin soruşturması
açılır.
(3) Sporcuların yarışma öncesi, yarışma esnasında ve yarışma sonrasında doping
yöntem veya maddelerini uygulamaları yasaktır. Dopingle mücadele konusunda
Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA)’ nın belirlediği usul ve esaslar geçerlidir.
Yarışmalarda iletişim araçları ile ilgili kısıtlamalar
Madde 15 – (1) Bütün briç yarışmalarında telefon, telsiz gibi haberleşme araçları ile
iletişim sağlayan diğer her çeşit elektronik aletlerin kullanılması yasaktır. Ancak
başhakemin kanaat getirdiği acil veya zorunlu hallerde hakemin eşlik etmesi
koşuluyla sporcunun haberleşmesine izin verilebilir. İlan edilmek koşuluyla bazı
turnuvalarda bu aletlerin turnuva salonuna sokulması yasaktır. Bu kısıtlamalara
uyulmaması halinde başka şekilde ilan edilmediği durumlarda takım maçlarında 2
VP, nakavt maçlarda 6 IMP ve ikili yarışmalarda elin % 25’ i kadar ceza uygulanır.
(2) Kısıtlamaya uymamakta ısrar edilmesi halinde sporcu yarışma dışı kalır.
Yarışmaların düzenlemesinden sorumlu yetkili
Madde 16 – (1) Bütün briç yarışmaları Federasyonun bilgisi dahilinde ve onayı
alınarak yapılır. Resmi yarışmalar (il, bölge, ulusal ve uluslararası), o yarışma için
Federasyonun yetkilendirdiği kişi, kişiler veya oluşturduğu veya yetkilendirdiği kurullar
tarafından ve Federasyonun belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde düzenlenir.
(2) Özel yarışmalar Federasyon onayına sunulan kişi, kişiler veya kurullar tarafından,
onay alındıktan sonra düzenlenebilir. Federasyon bu yarışmaların şekil, içerik ve
düzenleme şartlarını değiştirme yetkisine sahiptir.
Yarışmaları yönetecek hakemler ile ilgili hususlar
Madde 17 – (1) Briç yarışmalarında görevlendirilecek hakem sayısı Briç Hakem
Talimatı’ nda belirtilen şekilde düzenlenir. Federasyon, uygun sayıda ve yeterlilikte
hakem olmaması gibi durumlarda veya yarışma şekline göre hakem sayısında
azaltma veya artırma yapabilir.
(2) Yarışmalarda briç hakemlerinin görevlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır:
a) İl ve bölge yarışmalarında Merkez Hakem Kurulu Başkanının onayı ile yarışma için
Federasyonun yetkilendirdiği kişi, kişiler veya oluşturduğu veya yetkilendirdiği kurullar
tarafından,
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b) Ulusal yarışmalarda Merkez Hakem Kurulu tarafından,
c) Temsili olarak yurt içinde yapılacak uluslararası temasların hakemleri Merkez
Hakem Kurulu tarafından,
d) Özel yarışmalarda Merkez Hakem Kurulu Başkanının onayı ile yarışma için
Federasyon onayına sunulan kişi, kişiler veya kurullar tarafından görevlendirilir.
(3) Hakemler görevlerini yaparken uluslararası oyun kuralları ve bu konuda
yayınlanmış talimat hükümlerine tabidirler. Hakemler yönettikleri yarışmaların
raporunu yarışmanın bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde Merkez Hakem Kurulu’
na iletirler.
(4) Hakemlerin yarışma sırasındaki ihtilaflarla ilgili kararları ve yarışma sonuçları
hakkındaki onayları ancak Apel Komitesince bozulabilir. Apel Komitesinin olmadığı
durumlarda bu yetki başhakemdedir.
(5) Hakemlerin uluslararası oyun kurallarına veya ilgili talimatlara aykırı hareket
ettiklerinin tespit edilmesi halinde durumu Merkez Hakem Kurulu inceleyerek karara
bağlar. Hakemlerle ilgili bütün konularda Briç Hakem Talimatı hükümleri uygulanır.
Geçersiz yarışmalar
Madde 18 – (1) Federasyonun bilgisi ve onayı olmadan düzenlenen yarışmalar, bu
Talimatın ilgili maddelerinde açıklanan kural ve koşulları sağlamayan yarışmalar,
itiraz sonucu Federasyonun iptal ettiği yarışmalar ile bahis, açık artırma ve benzeri
şekilde yapılan yarışmalar geçersizdir. Spor yarışmalarında bahis, açık artırma ve
benzeri şekilde uygulamalar 7258 sayılı Kanuna göre suç teşkil ettiğinden bu
yarışmaları düzenlemek ve bunlara katılmak yasaktır. Bu maddede belirtilen
yarışmaların düzenlenmesi durumunda düzenleyen kişi, kurul ve kulüpler hakkında
gerektiğinde cezai işlemler uygulanır.
Eleme veya ön eleme aşaması olan ulusal takım yarışmalarının düzenlenme
şartları
Madde 19 – (1) Eleme veya ön eleme aşaması olan ulusal takım yarışmalarının
(örneğin Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası, Türkiye Kış Kadınlar Takım
Şampiyonası, Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası gibi) il veya bölge elemeleri, o il
veya bölgeye ait en az 4 takımın katılımıyla düzenlenir. Dört takımdan az sayıda
takım varsa veya yarışma yapılamıyorsa daha sonraki aşamaya katılacak takımlar
Federasyonun belirlediği sayı, usul ve esaslarda oluşturulur. Federasyon gerekirse il,
bölge veya ulusal düzeyde ligler veya kümeler oluşturulabilir.
(2) Bu yarışmaların il veya bölge elemelerini geçen ve diğer aşamalarına katılmaya
hak kazanmış olan ancak Federasyonun bilgisi dahilinde geçerli mazeretleri
nedeniyle katılamayan takımların yerine öncelikle aynı il veya bölgeden sırasıyla
takım alınır.
(3) Eğer o il veya bölgeden başka takım katılamıyorsa turnuvaya herhangi bir il veya
bölgeden katılmış olan ve Federasyonun belirleyeceği takım alınır.
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(4) Bu yarışmalarda eleme veya ön eleme aşamasına katılmış ve elenmiş olan takım
veya oynamış olan sporcu devam etmekte olan turnuvanın diğer aşamalarını
oynayamaz. Hiçbir takıma kayıt yaptırmamış veya hiçbir takımda oynamamış olan
sporcu, takım kadrosu azami sporcu sayısını aşmayan herhangi bir takımda
oynayabilir. Bir takıma kayıt yaptırmış ancak oynamamış olan sporcu Federasyonun
belirleyeceği miktarda katılım ücreti ödeyerek başka bir takımda oynayabilir.
(5) Eleme veya ön eleme aşaması olmayan, bir briç sezonu boyunca devam eden ve
sadece lig usulü yapılan lig veya kümeden oluşan resmi yarışmalarda Federasyonun
belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde turnuva öncesinde ilan edilmek koşulu ile
takımlar veya kulüpler arasında sporcu transferi yapılabilir. Kümeler arasında sporcu
transferi yapılamaz.
İl, bölge ve kulüpler takım yarışmalarına katılım şartları
Madde 20 – (1) İl veya bölge takım yarışmaları aynı il veya bölgeye ait en az dört
takımın katılımıyla düzenlenir. Dört takımdan az sayıda takım varsa veya yarışma
yapılamıyorsa daha sonraki aşamaya katılacak takımlar Federasyonun belirlediği
sayı ve düzende oluşturulur.
(2) Resmi il takım yarışmalarına katılacak takımların sporcuları aynı ilden olmak
zorunda değildir. Ancak Türkiye Kış Dörtlü finallerine yarışma yapmadan federasyon
kotası ile katılacak takımlarda bulunan sporcular kotanın verildiği ilden olmak
zorundadır. Bu takımda diğer illerden en çok iki sporcu yer alabilir, ancak istisnai
durumlar için sporcuların bu durumlarını belirtir resmi müracaatlarını Federasyon
karara bağlar. Sporcunun aynı ilde olduğunun saptanmasında Federasyona bildirmiş
olduğu adresi ve/veya Federasyon il veya bölge yetkilisinin onayı aranacaktır.
(3) Resmi bölge takım yarışmalarına katılacak olan takımlar Federasyonca belirlenen
ve bağlı oldukları bölge dışında bir bölgeden yarışmalara katılamazlar. Ancak
Federasyonun onayı ile küçük illerin takımları büyük il ve metropollerin bulunduğu
bölgelerde yarışmalara katılabilir.
(4) Kulüpler takım yarışmasına tescilli olan briç ihtisas kulüpleri ve briç branşı olan
spor kulüpleri katılır. Bölge kulüpler takım yarışması için bu maddenin 3. fıkrasında
belirtilen şartlar aranacaktır. Kulüpler takım yarışmalara katılacak sporcular
katılacakları kulüp adına lisans çıkarmak zorundadırlar. Bu sporcular için başka bir
şart aranmayacaktır. Sporculara ait olan kulüp adına çıkartılmış kulüp lisansları,
kulüpler takım yarışması bitiminde herhangi bir işleme gerek olmadan geçersiz
sayılırlar. Kulüplerin yer aldığı yeni bir yarışma için tekrar kulüp lisansı çıkarmak
zorunludur.
Ligden veya kümeden düşme ve üst lige veya kümeye terfi
Madde 21 – (1) Kulüplerarası veya takımlar arası yarışmalarda birden fazla lig veya
küme varsa bunlar arasında düşme ve terfi aşağıda belirtilen usulde gerçekleşir:
Her şampiyonanın bitiminde o şampiyonaya ait puan sıralaması yapılır. Bu puan
sıralamasına göre son sıradan itibaren Federasyon veya yetkilendirdiği kurul
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tarafından tespit ve ilan edilen sayıda takım küme düşer, ilk sıradan itibaren yine
Federasyon veya yetkilendirdiği kurul tarafından tespit ve ilan edilen sayıda takım
küme çıkar.
(2) Federasyon veya yetkilendirdiği kurulun onayı olmadan herhangi bir kümede birlik
devresi içinde iki defa sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar
kümelerinden çıkarılır ve bir alt kümeye düşürülür.
(3) Hükmen yenik sayılma nedeniyle bu şekilde küme düşen takım sayısı:
a) Federasyon veya yetkilendirdiği kurul tarafından tespit edilen düşecek takım
sayısından azsa, bu sayı tamamlanana kadar kümedeki sonuncu sıradan yukarıya
doğru yer alan takımlar küme düşerler.
b) Federasyon veya yetkilendirdiği kurul tarafından tespit edilmiş bulunan düşecek
takım sayısına eşit ise, yalnızca bu takımlar küme düşerler.
c) Federasyon veya yetkilendirdiği kurul tarafından tespit edilmiş bulunan düşecek
takım sayısından fazla ise, bu takımlar küme düşer. Alt kümeden bu sayıda takımın
üst kümeye çıkarılması Federasyon veya yetkilendirdiği kurulun kararı ile olur.
(4) Türkiye Şampiyonası’ nda yer alan kulüpler veya takımlar yarışmalara
katılamayacaklarını sezon öncesi bildirmiş iseler Federasyon veya yetkilendirdiği
kurulun kararına bağlı olarak aynı sezonda, varsa kendi illerinin mahalli kümelerine
düşer ve orada yarışmalara katılabilirler. Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılıp da
tamamlanamayan veya yarışmalar devam ederken şampiyonadan çekilen kulüpler
veya takımlar, varsa bir alt kümeye veya illerindeki mahalli kümeye düşerler ve bir
sonraki sezonun yarışmalarına katılabilirler.
(5) Maça çıkmama sebebi Federasyon veya yetkilendirdiği kurul tarafından haklı
görülmeyen kulüp veya takımlara, varsa o yarışmalarla ilgili masraflar ödetilir. Zorunlu
hallerde ve yetkili mercilerce Federasyona yapılacak müracaat üzerine faaliyetleri
geçici olarak durdurulan askeri güçlerin kümedeki yerleri, yeniden faaliyete
başladıkları takdirde küme düşürülmeden aynen kalır ve eski kümelerindeki
yerlerinden faaliyetlerine devam ederler.
Birleşen veya isim değiştiren kulüpler
Madde 22 – (1) Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin tüm kategorilerde
yarışmalara katılacakları iller, Federasyon yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.
Resmi yarışmaların fikstürü ilan edildikten sonra birleşen kulüpler, yarışmalara
birbirlerini takviye etmek suretiyle ve bir takım halinde katılamazlar.
(2) Yeni oluşan kulüp ancak eski kulüplerden birinin adı altında ve onun nizami
kadrosu ile durumu kabul ederek yarışmalara girmeye ve devam etmeye mecburdur.
(3) Birleşip ayrılan kulüplerden genel kurul kararıyla briç spor dalının bünyesinde
barındıran spor kulübü, hangi isim ile liglere katılacağını fikstür belirlenmeden önce
Federasyona bildirir. Bu kulüp Federasyon kararı ile bulunduğu kümede faaliyetini
sürdürür.
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Yarışma düzeninin bozulmasına yol açan teknik yanlışlıklar olması durumunda
izlenecek yol
Madde 23 – (1) Yarışma esnasında sporcular, takımlar veya eller yönünden ortaya
çıkan ve yarışma düzenini etkileyecek teknik yanlışlıklar oluştuğunda izlenecek yolu
öncelikle yarışma başhakemi ile birlikte ilgili yetkili kişi veya kurul belirler.
(2) Yeterli ve sağlıklı karar verilemeyen durumlarda ise nihai kararı Federasyon veya
yetkili kurulu verir.
Yarışmaların ertelenmesi ve yerlerinin değiştirilmesi
Madde 24 – (1) Yarışmaların ertelenmesi ve yarışma yerinin değiştirilmesi halinde
uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Briç yarışmalarının belirlenen salonda, ilan edilen gün ve saatte başlaması şarttır.
Bir yarışma ancak zorunlu sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Erteleme kararını
yarışma için Federasyonun yetkilendirdiği kişi, kişiler veya oluşturduğu veya
yetkilendirdiği kurullar verir.
b) Takımların aralarında anlaşmaları ile yarışma bırakılamaz.
c) Ertelenen yarışmalar erteleme sırasına göre yapılır. Bu yarışmalara ancak normal
fikstür tarihinde kadrosunda bulunan ve oynama hakkı olan sporcular girebilirler.
d) Yarışma, taraflardan birinin kastı olmaksızın çıkan zorunlu sebepler yüzünden
kesildiği takdirde takımdaki yedek sporcularla maç tamamlanır. Sporcu sayısı zorunlu
sebeplerden dolayı (ölüm, belgelenmiş kaza, doğal afet, raporlu sağlık sorunu,
disiplin cezası ve bir ya da daha fazla takım oyuncusunun Federasyonca
görevlendirilmiş olması) maçı tamamlamaya yeterli değilse ve maçın ertelenmesi
turnuva düzenini aksatmıyorsa (ertelenen yarışmanın normal bitme süresini
uzatmıyorsa) yarışma ertelenir. Aksi halde kusurlu taraf hükmen yenik sayılır ve bu
Talimatın hükmen yenilme ile ilgili maddesi uygulanır. Devamı sağlanamayan
yarışma, bitmiş bulunan devreleri itibari ile kaldığı yerden takımların yarışma
tarihindeki kadrolarında bulunan sporcularla tamamlanır. Bu yarışmaların
tamamlanmasında aynı salonda oynanma şartı aranmaz.
e) Federasyon gerekli gördüğü hallerde yarışmaları seyircisiz yaptırabileceği gibi açık
odada da sporcular belirli bir seyircinin yarışmayı izlemesine izin vermeyebilir.
Seyirciye kapalı odada turnuva statüsünde aksi belirtilmedikçe seyirci bulunamaz ve
seyirciye açık odada sporcular kendi takımlarının maçlarını seyredemezler.
Yöneticileri, sporcuları veya seyircileri usulsüz davranışlarda bulunan; hakemleri,
rakipleri veya konukları taciz eden kulüplerin veya illerin yarışmalarını Federasyon
başka kulüplerde veya illerde oynatabilir. Böyle bir karar için, yukarıda sayılan
sebeplerden birinden ötürü, o kulüp veya ildeki yarışma ya da yarışmaların
tamamlanamadığının hakem kararı ile tespiti gereklidir.
f) Federasyon yetkililerince yeterli donanımı olmadığına veya uygun şartlarda bir
yarışmanın yapılamayacağına kanaat getirilen kulüp veya illerin yarışmaları başka
kulüp veya illerde yapılabilir.
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Takım kadroları
Madde 25 – (1) Takım kadroları aşağıdaki gibi oluşturulur:
a) Her takım ilgili yarışma için Federasyonun ilan edeceği azami sayıyı geçmeyen
sporcudan oluşur. Her takımın bir kaptanı olmak zorundadır. Sporculardan biri veya
oynamayan bir kişi kaptan olabilir. Bu sporcuların dördü oynayan takımda yer alır.
b) Herhangi bir nedenle bir takım üç kişi kalırsa hükmen yenik sayılır.
c) Takım kaptanları veya yetkilendirdiği kişi yarışma devresi başlamadan önce ve
başhakemin ilan ettiği süre içinde o devre için oynayacak sporcuların isimlerini maç
diziliş formunu doldurmak suretiyle beyan ederler. Aksi belirtilmedikçe 1, 3, 5 gibi tek
numaralı devrelerde fikstürde ismi sonra yazılı bulunan misafir takım kadrosunu önce
yazar, fikstürde ismi önce yazılı bulunan ev sahibi takım kadrosunu daha sonra
yazar. 2, 4, 6 gibi çift numaralı devrelerde ise önce ev sahibi takımlar, sonra misafir
takımlar maç diziliş formunu doldururlar. Ancak maç diziliş formları o yarışmanın
düzenlenmesinden sorumlu olan Federasyonun yetkilendirdiği kişi, kişiler veya
oluşturduğu veya yetkilendirdiği kurulların belirleyeceği başka şekilde de yapılabilir.
Takımlardan birinin oynayan kadrosundaki sporculardan biri, hakem tarafından
geçerliliği çok bariz olan mazereti (sağlık sorunu, yakınının vefatı, adli davete icabet
gibi) nedeniyle oynadığı devreyi tamamlayamaz durumda ise yerine hakemin uygun
göreceği, briç düzeyi devreyi tamamlayamayan sporcudan daha iyi olmayan ve bir
takımda oynamamış herhangi bir sporcu oynatılır. Böyle bir sporcu bulunamaması
halinde mevcut duruma göre teknik karar verilir.
d) Aksi belirtilmedikçe takımlar, yarışmanın ilerleyen aşamalarında kadrolarında
bulunabilecek azami sporcu sayısını aşmamak kaydıyla hiçbir takımda oynamamış
veya hiçbir takıma kayıt yaptırmamış sporcuları, lisans ve vize tescil işlemlerini
yapmış olmak kaydıyla kadrolarına alabilirler. Bir takıma kayıt yaptırmış ancak
oynamamış sporcuyu ise Federasyonun belirleyeceği miktarda katılım ücreti
ödeyerek kadrolarına alabilirler.
Oyun süreleri
Madde 26 – (1) Yarışmaların oyun süreleri Dünya Briç Federasyonunun kurallar ve
düzenlemelerine aykırı olmamak kaydı ile o yarışmanın düzenlenmesinden sorumlu
olan Federasyonun yetkilendirdiği kişi, kişiler veya oluşturduğu veya yetkilendirdiği
kurullar tarafından belirlenir.
Maç diziliş formu
Madde 27 – (1) Herhangi bir takım ilan edilen süre içinde maç diziliş formunu
doldurmak sureti ile takım kadrosunu bildirmek zorundadır.
(2) Maç diziliş formunu doldurmakta gecikme olduğunda aşağıdaki cezalar uygulanır:
a) İlk gecikme için “uyarı”
b) İkinci gecikme için 0,5 VP
c) Üçüncü gecikme için 1 VP
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Maça gecikme ile başlama veya bitirme
Madde 28 – (1) Bir takım maça başlamakta gecikirse aksi ilan edilmediği durumda
aşağıdaki cezalar uygulanır:
a) 0-5 dakika için 1 VP
b) 6-10 dakika için 2 VP
c) 11-15 dakika için 3 VP
d) 16-20 dakika için 4 VP
e) 21-25 dakika için 5 VP
f) 26-30 dakika için 6 VP
g) 30 dakikayı aşan gecikmede, geciken takım hükmen yenik olur.
(2) Bir takım veya takımlar bir devreyi bitirmekte gecikirlerse, gecikmeye neden olan
takıma veya her iki takıma aksi ilan edilmediği durumda aşağıdaki toplam cezalar
uygulanır. Her iki taraf da kusurlu ise cezayı eşit paylaşırlar.
a) 0-5 dakika için 1 VP
b) 6-10 dakika için 2 VP
c) 11-15 dakika için 4 VP
d) 16-20 dakika için 6 VP
e) 21-25 dakika için 10 VP
f) 25 dakikayı aşan gecikmelerde apel komitesi daha ağır cezalar verebilir.
(3) İkili yarışmalarda, gecikmeye neden olan çift veya çiftler için önce uyarı yapılır,
ısrarı durumunda hakemin belirleyeceği skor cezaları verilir.
Takım maçlarında oturma düzeni
Madde 29 – Takım maçlarında oturma düzeni aşağıdaki şekilde olur:
(1) Ev sahibi takım ve misafir takım çiftlerinden hiçbiri “Alışılmadık Bir Sistem”
kullanmıyorsa aşağıdaki oturma düzeni uygulanır:
a) Bütün maç süresince ev sahibi takım seyirciye açık odada kuzey/güney, seyirciye
kapalı odada doğu/batı yönlerinde otururlar.
b) Maçın ilk devresine başlamadan misafir takım kaptanı maçta oynayacak çiftlerini
belirler ve maç diziliş formuna yazar. Bu listeye göre ev sahibi takımın kaptanı kendi
çiftlerini belirleyerek maç diziliş formuna yazar.
c) Maçın ikinci devresinde ev sahibi takımın kaptanı ilk önce doldurur. Ev sahibi
takımın ilk devrede oynayan çiftlerinden biri ikinci devrede de oynayacaksa ikinci
devrede ilk devrede oynadığı odada ve aynı yönde oynamak zorundadır. Misafir
takım kaptanı oyuncularını 1. maddenin (d) bendi dikkate alarak, ikinci devre için maç
diziliş formuna yazar.
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d) Maçlarda, üst üste iki devre aynı çiftler birbirleriyle rakip olarak aynı masada
oynayamazlar.
e) Çiftlerin veya ortaklıkların değiştirilebilmesi ancak bir devre tamamladıktan sonra
mümkün olabilir.
f) Maçın ikinci devresinde ev sahibi takım kaptanı ilk devredeki çiftlerin her ikisini
birden değiştirerek yeni çiftlerle oynamak istediğinde maç diziliş formunu istediği
şekilde yazar. Misafir takımın kaptanı da ikinci yarı için oynayacak çiftleri istediği
düzende yerleştirmekte serbesttir. Yukarıda belirtilenler dışında kalan bir düzenleme
ancak başhakemin onayı ile sağlık durumu veya çok özel hallerde yapılabilir.
(2) Takımların sadece birinde “Alışılmadık Bir Sistem” kullanan bir çift bulunuyorsa
aşağıdaki oturma düzeni uygulanır:
a) “Alışılmadık Bir Sistem” kullanan çifti bulunmayan takım ev sahibi takım sayılır.
b) Maçın ikinci devresinde misafir takım “Alışılmadık Bir Sistem” kullanan çiftini hangi
masaya oturtacağını önceden belirler. Ev sahibi takım bu çiftin karşısına istediği çifti
oturtabilir. Bu durumda ev sahibi takımın sabit çifti oda değiştirmiş olabilir. Oturma
düzeninde bir önceki devrede birbirleriyle karşılaşan çiftler, bir sonraki devrede aynı
şekilde mücadele edebilirler.
(3) Her iki takımda da “Alışılmadık Bir Sistem” kullanan bir çift bulunduğunda ev
sahibi takım veya misafir takım olma durumları ayrı bir kura ile belirlenir. Oturma
düzeni 1. maddeye göre uygulanır.
Seyirciye kapalı odaya girebilecek kişiler
Madde 30 – (1) Federasyon Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı yanı sıra
başhakemin özel izin verdiği kişiler seyirciye kapalı odaya girebilirler.
Yarışma salonundan dışarı çıkma
Madde 31 – (1) Sporcular, yarışma devam ederken bulundukları salonu ancak
zorunlu ihtiyaç halinde, hakemi haberdar etmek suretiyle ve hakemin belirleyeceği
refakatçi eşliğinde terk edebilirler. Hakemden izin almadan salonu terk eden
oyuncuya veya takımına, turnuva statüsünde ayrıca belirtilmemişse WBF' nin
kuralları uygulanır. Bu hüküm skor yazıcıları için de geçerlidir.
Oyuncu olmayan kaptan ve hakları
Madde 32 – (1) Seyirciye açık odada, oyuncu olmayan kaptanın hakları şunlardır:
a) Herhangi bir şekilde takımının haklarına zarar geldiğine inandığında, bunun telafisi
yönünde hareket edebilir,
b) Gereksiz tartışmaları önlemeye çalışır,
c) Kendi takım oyuncusunun itirazına mani olabilir,
d) Kendi takım oyuncularının uygun olamayan davranışlarını engellemeye çalışır,
e) Elin bitiminde hakemin masaya çağrılmasını önerebilir,
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f) Herhangi bir konuda kendi takım oyuncularının itirazda bulunmadığı durumlarda,
itiraz edilmesi veya apel komitesine gidilmesi yönündeki kendi düşüncelerini
söyleyebilir.
(2) Seyirciye kapalı odada, oyuncu olmayan kaptanın hiçbir hakkı yoktur. Oyuncuların
hiçbiri ile görüşemeyeceği gibi masada meydana gelen herhangi bir kural hatasına
da dikkat çekemez.
(3) Oyuncu olmayan kaptan, oyunun oynanmakta olduğu sırada veya oyun dışı
zamanda kendi oyuncuları ile Türkçe dışı bir lisan ile konuşamaz. Konuşabilmesi için
rakiplerinin onay vermesi gerekir. Bu gibi durumlarda kendi oyuncularından birisi
tercümanlık yapabilir.
(4) Oyuncu olmayan kaptan, aynı takım oyuncusu olmamak şartıyla herhangi birini
kendi yerine maç süresince kaptan olarak atayabilir.
Seyircilerin uyması gereken kurallar
Madde 33 – (1) Federasyon veya yarışma için Federasyonun yetkilendirdiği kişi,
kişiler veya oluşturduğu veya yetkilendirdiği kurullar yarışmada açık odada seyircilere
izin verebilir. Seyirciler sadece bir masayı ve sadece perdenin bir tarafını
seyredebilirler.
(2) Bir masayı en çok altı seyirci seyredebilir. Oynamayan sporcular kendi takım
maçlarını seyredemezler.
(3) Seyirciler salonu terk ettiklerinde görevli hakem izniyle tekrar seyirciliğe devam
edebilirler. Birden çok giriş çıkışa izin verilmez. Bu Talimatın Madde 14 ve Madde 15’
de sporcular için belirtilmiş olan kısıtlamaları seyirciler için de geçerlidir. Bu
kısıtlamalara uymayan seyirciler yarışma sahası dışına çıkarılırlar ve yarışmaya
katılan takımlardan birinin oyuncusu iseler bu maddelerde belirtilen cezalar uygulanır.
(4) Seyirciler oyuncuların dikkatini bozacak şekilde davranamaz, el veya sonuç
hakkında herhangi bir yorum yapamaz, oyuncuları lehte veya aleyhte etkileyecek
tarzda davranışlarda bulunamaz ve olan bir usulsüzlüğe dikkat çekemez. Bu
davranışları gösteren seyirciler yarışma sahası dışına çıkarılırlar.
(5) Federasyon veya yarışma için Federasyonun yetkilendirdiği kişi, kişiler veya
oluşturduğu veya yetkilendirdiği kurullar gerekirse seyircilerin tanıklığına başvurabilir
veya masayı izlemek üzere gözlemci görevlendirebilir.
Hükmen yenilme sebepleri
Madde 34 – (1) Hükmen yenik sayılmayı gerektiren sebepler şunlardır:
a) Maça başlamakta 30 dakikayı aşan gecikme olması,
b) Maçların anlaşmalı oynandığına kanaat getirilmesi (Her iki takım hükmen yenik
sayılır, yöneticileri, antrenörü ve bu duruma yol açan sporcuları disiplin kuruluna sevk
edilir),
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c) Herhangi bir üçüncü takımın lehine veya aleyhine sonuçlanacağını bilerek
yenilgiye neden olacak şekilde davranmak veya çekilmek (Federasyon Yönetim
Kurulunca bu olaya kanaat getirildiği taktirde bu şekilde davranan takımın yöneticileri,
antrenörü ve bu duruma yol açan sporcuları ayrıca Disiplin Kuruluna sevk edilir),
d) Lisanslarını veya onay takım kadrosu listelerini hakeme ibraz etmemek,
e) Başkasına ait lisansla veya sahte lisansla oyuncu oynatmak,
f) Yarışma sırasında sporcu, yönetici, antrenör ve takım ilgililerinin ayrı ayrı veya
toplu halde hakeme karşı gelmeleri veya hakemi taciz etmeleri sonucunda hakemin
yarışmayı bir veya her iki takım aleyhine tatil etmesi,
g) Lisans muayenesinden sonra hakemin sporcuları tanımamasından yararlanarak
usulsüz sporcu değiştirmek (Buna kalkışan yönetici, antrenör veya sporcu ayrıca
Disiplin Kuruluna sevk edilir),
h) Resmi yarışma kadrolarında izin verilen sayıdan fazla yabancı sporcu
bulundurmak veya oynatmak,
i) Resmi yarışma kadrosunda izin verilen sayıdan fazla sporcu oynatmak,
j) Cezalı sporcu oynatmak veya cezalı sporcu veya antrenöre antrenörlük yaptırmak,
k) Bu Talimatın 12. maddesinde belirtilen şartları yerine getirmemek veya bu
maddede belirtilen şartlara sahip olmayan sporcu oynatmak,
l) Ertelenen yarışmalarda erteleme tarihinde oynama hakkı bulunmayan sporcuları
oynatmak,
m) Yarışma taraflardan birinin kastı olmaksızın çıkan zorunlu sebepler yüzünden
kesildiğinde maçı tamamlayacak yedek oyuncu bulunamadığı hallerde,
n) Kategorisi yarışma için uygun olmayan sporcu oynatmak,
o) Bir takımın sporcularının veya ilgililerin taşkın ve edebe aykırı hareket ve eylemleri
sonucu maçın devam ettirilmesine imkan kalmaması (Bu duruma taraflardan birinin
veya her ikisinin neden olduğunun hakem raporuna göre tespitiyle Federasyonca
takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenilmesine karar verilir),
p) Takım elemanlarının yarışma dışı kalıp kurallara uygun olmayan şekilde
davranmaya devam etmeleri.
Hükmen yenilme durumunda puanlandırma
Madde 35 – (1) Taraflardan birinin herhangi bir nedenle hükmen yenilmesi halinde
yenilen taraf 0 VP alır. Yarışmadan önce farklı bir hesaplama ilan edilmediği durumda
hükmen galip taraf aşağıda belirtilen puanlardan en yüksek olanını alır:
a) 25 VP üzerinden değerlendirilen yarışmalarda 18 VP, 20 VP üzerinden
değerlendirilen yarışmalarda 12 VP,
b) Diğer maçlardan aldıkları VP’ lerin ortalaması,
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c) Hükmen yenik olan takımın diğer maçlarından rakiplerinin aldığı VP’ lerin
ortalaması
(2) Hükmen yenik olan takıma yenilme nedenine göre ayrıca disiplin soruşturması da
açılabilir. Aynı takım tarafından ikinci kez hükmen yenilme koşulları oluştuğunda
takım yarışma dışı kalır ve gerekirse disiplin soruşturması açılır.
Takım, çift veya sporcunun yarışma dışı kalması
Madde 36 – (1) Aşağıdaki durumlarda yarışmaya katılan takım, çift veya sporcu
yarışma dışı kalır ve gerekirse haklarında disiplin soruşturması açılır. Bu durum
yarışmanın seyrini bozmayacak şekilde ise yarışmaya devam edilir, yoksa yeniden
düzenleme yapılır. Bu konuda, o yarışma için Federasyonun yetkilendirdiği kişi, kişiler
veya oluşturduğu veya yetkilendirdiği kurullar ile Federasyon Başkanı yetkilidir.
a) Disiplin talimatında yer alan ilgili disiplin suçlarını işlemek,
b) Takım maçlarında iki kez hükmen yenilmek, ikili yarışmalarda başka şekilde ilan
edilmediği durumda iki tura katılmamak,
c) İlan edilen yarışma kurallarına ve kısıtlamalara uymamakta ısrar etmek,
d) Yarışmanın planlanan şekilde yapılmasını etkilemek veya değiştirmeye çalışmak.
(2) Takım maçlarında yarışma dışı kalma oynanması gereken maçların yarısı dahil
olan bölümünde gerçekleşirse maç skorları iptal edilir, maçların yarıdan fazlası
oynanmış ise daha önceki skorlar geçerli olur ve daha sonraki maçlar için bu
Talimatın 35. maddesinde yer alan hükmen yenilme durumunda puanlandırma
kuralları uygulanır.
İtirazlar
Madde 37 – (1) Yarışma öncesinde, yarışma esnasında ve yarışma sonrasında
yapılacak itirazlara ilişkin usul esaslar şunlardır:
a) Her türlü itiraz, yazılı olarak ve Federasyonunun konu için belirlediği itiraz bedelinin
depozito olarak başhakeme teslimi ile yapılır.
b) İdari içerikli itirazlar, itiraza konu olan hususun açıklanması suretiyle kaptan,
antrenör ve idareci tarafından hakeme yazılı olarak yapılır. Her durumda itiraz eden
takım kaptanının itiraz dilekçesinde imzası gereklidir. Formalite gereği gecikmesine
tahammülü olmayan hallerde itirazların karara bağlanması, yarışmanın düzenlenmesi
için Federasyonun yetkilendirdiği kişi, kişiler veya oluşturduğu veya yetkilendirdiği
kurullar tarafından yapılır. Diğer durumlarda yukarda belirtilen yetkililer tarafından
rapor edilir ve karar Federasyon veya yetkili kurulu tarafından verilir.
c) Hakem kararlarına itirazlar, devrenin veya seansın bitiminden sonra, yeni bir
devrenin veya seansın başlamasından önce, turnuva statüsünde aksi belirtilmediği
takdirde 30 dakika içerisinde itiraz dilekçesinin hakeme verilmesiyle yapılır.
d) Aksi belirtilmediği durumlarda ikili turnuvalarda skorlara itirazlar seans bitiminde ve
bir sonraki seans başlamadan önce, son seans sonrası ise ilan edilen süre içinde
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yapılır. İtiraz için skoru onaylamak üzere aynı eli oynayan rakip oyunculardan en az
biri ile birlikte skor masasına başvurulması gerekmektedir. Ancak turnuva
organizasyonundan kaynaklanan bir hata olduğu açıksa veya skorun yanlış kayıt
olduğu açıkça anlaşılıyorsa yarışma bitiminde ilan edilen süre sonuna kadar
düzeltilebilir.
(2) Federasyon, duyurmak koşuluyla gerekirse burada belirtilen konularla ilgili usul ve
esaslarda değişiklik yapabilir.
(3) Oyuncularla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlarda yarışma sonuna kadar itiraz
edilebilir:
a) Sporcunun cezalı bulunması,
b) Kendisine ait olmayan bir lisansı kullanması,
c) Kullandığı lisansın usulüne uygun olmaması veya sahte olması,
d) Kullandığı lisans üzerinde tahrifat yapılmış bulunması,
e) Bu Talimatın 12. maddesine aykırı olarak oyuncu oynatılması,
f) Bu Talimatın 10. maddesinde belirtilen yarışma kategorilerine uygun olmayan
sporcu oynatılması,
g) Bu Talimatın 25. maddesinde belirtilen takım kadroları ile ilgili hususlara
uyulmaması,
h) Bu Talimatın 41. maddesinde belirtilen yabancı uyruklu sporcu sayısına
uyulmaması.
(4) İtirazların haklı görülmesi halinde uygulanacak işlemler şunlardır:
a) İtirazın haklı bulunması maç ve seans puanlarında değişikliği gerekli kılarsa maç
veya seans sonucu itiraza uygun bir şekilde değiştirilir.
b) İtirazın haklı bulunması bir hükmen yenilme nedeni ise 34. ve 35. madde
hükümleri uygulanır.
(5) Yapılan hareketin cezayı gerektiren hususları hakkında Disiplin Talimatı hükümleri
uygulanır.
Yarışma sonuçlarının kesinlik kazanması ve tescili
Madde 38 – (1) Yarışma sonuçlarının kesinlik kazanması aşağıdaki şekilde olur:
a) Resmi skor kağıdı tutulan takım yarışmalarında takım kaptanlarının skor kağıdını
imzalaması ve başhakeme iletmesi ile kesinlik kazanır.
(b) Resmi skor kağıdı tutulmayan, elektronik veya diğer yöntemlerle kayıt altına
alınan takım yarışmalarında takım kaptanlarının kayıtlarda bulunan sonuçlara yasal
süresi içinde itiraz etmemesi ile kesinlik kazanır.
(c) İkili yarışmalarda yasal itiraz süresi sonunda oluşan sıralama listesinin başhakem
tarafından onaylanması ile kesinlik kazanır.
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(2) Yarışma sonuçlarının tescili aşağıdaki şekilde yapılır:
a) İl, bölge veya özel yarışmalarda, il veya bölge temsilcisi veya turnuva
başhakeminin turnuva sonuçlarını iletmesi ve Federasyonca onaylanması sonucu
tescil işlemi tamamlanmış olur.
b) Ulusal veya Ülkemizde yapılan uluslararası yarışmalarda, Federasyon ilgili
temsilcisi, kurulu veya turnuva başhakeminin turnuva sonuçlarını iletmesi ve
Federasyonca onaylanması sonucu tescil işlemi tamamlanmış olur.
Ödüller
Madde 39 – (1) İl veya bölge yarışmalarının ödülleri Federasyonun il veya bölge
temsilcileri tarafından belirlenir ve verilir.
(2) Federasyon tarafından düzenlenen yarışmaların ödülleri Federasyonca belirlenir
ve verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Ve Son Hükümler
Uluslararası yarışmalara katılım şartları ve temsil hakkı
Madde 40 – (1) Uluslararası yarışmalara katılacak olan takım ve sporcuların
Federasyondan izin alması zorunludur.
(2) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bir sporcunun başka bir ülkenin milli takımında
oynayabilmesi Federasyonunun iznine bağlıdır.
(3) Ülkemizi temsilen uluslararası yarışmalara katılacak olan kulüp, takım veya
sporcuların saptanması, temsil hakkı verilmesi ve uluslararası organizasyonlara
(WBF, EBL gibi) bildirilmesi Federasyonun yetkisindedir.
(4) Federasyon, uluslararası yarışmalar için görevlendirdiği sporcuların
yarışmaların sonuna kadar başka yarışmalara katılmalarına izin vermeyebilir.

bu

Yabancı uyruklu sporcular
Madde 41 – (1) Federasyonca aksi belirtilmediği sürece yarışmalarda yabancı
uyruklu sporcu sayıları ile ilgili uyulması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Türkiye Açık Briç Şampiyonaları dışında kalan yurtiçi resmi takım yarışmalarında
(Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası, Türkiye Kış Kadınlar Takım Şampiyonası,
Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası gibi) yer alacak takım kadrolarında oynayan
sporcu sayısının azami yarısı kadar yabancı uyruklu sporcu bulunabilir. Bunlardan en
çok ikisi oynayan takımda yer alabilir.
b) Türkiye Açık Briç Şampiyonaları ve yurtiçi resmi ikili yarışmalarda yabancı uyruklu
sporcu sayısında kısıtlama yoktur.
c) Yurtiçi özel ikili ve özel takım yarışmalarında Federasyonun onayı ile yabancı
uyruklu sporcu sayısında kısıtlama yoktur.
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(2) Yabancı uyruklu sporcular katıldıkları şampiyonalarda derece aldıkları takdirde,
dereceleri katıldıkları yer için tescil edilir.
(3) Yabancı uyruklu sporcular için uygulanacak lisans, vize ve masterpoint konuları
Federasyon tarafından belirlenir.
Radyo, televizyon, internet ve diğer medya araçları ile yapılan yayınlar
Madde 42 – (1) Briç yarışmalarının radyo, televizyon kanalları, internet ve benzeri
diğer medya araçları ile yayınında Federasyon yetkilidir.
Talimatta yer almayan hususlar
Madde 43 – (1) Bu Talimatın uygulanması esnasında ortaya çıkabilecek sorunlar ile
bu talimatta yer almayan hususlar Federasyon yönetim kurulu tarafından alınan
kararlar ile belirlenir.
Yürürlük
Madde 44 – (1) Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanarak
yürürlüğe girer.
(2) Bu talimat ile yürürlükte bulunan Türkiye Briç Federasyonu Yarışma Talimatı
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 45 – (1) Bu Talimat hükümleri Türkiye Briç Federasyonu Başkanı tarafından
yürütülür.
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