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2023 Türk ye Kış Açık Takımlar Şamp yonası 
Turnuva Katılım ve Yarışma Koşulları 

 
Son güncelleme: 08.11.2022 

 
    

Bu belgede açık olarak belirtilmeyen durumlarda WBF 2017 Briç Yasaları ve  
Türkiye Briç Federasyonu Yarışma Talimatı (adresi aşağıda) hükümleri geçerlidir  

(söz konusu iki belge arasında çelişki olması halinde işbu belge geçerlidir): 
https://tbricfed.org.tr/mevzuat/tbf-duzenlemeleri-06769320678523454/talimatlar  

 

1. TURNUVA KATILIM VE KAYIT 

1.1 İl şampiyonası düzenleyen illerden katılacaklar 

Takımlar 4-6 sporcudan oluşur. Takımda diğer illerden (oynadıkları il dışında vize yaptırmış) en çok 

2 sporcu yer alabilir. Bu durum turnuva başlamadan önce kontrol edilecek olup bu şartı 

sağlamayan takımlar diskalifiye edilecektir. Takımda en fazla 2 yabancı sporcu bulunabilir ve aynı 

anda ikisi sahaya çıkabilir. Turnuvaya kayıt sırasında vizesi olan sporcuların kayıt olmasına izin 

verilecektir. Turnuvayı oynayabilmek için bütün sporcuların il/ilçe spor müdürlüklerinde lisans/vize 

işlemlerini tamamlaması gerekir. Lisans işlemlerinin yapılması il temsilcisinin sorumluluğundadır. TBF, il 

temsilcisi ile koordineli bir şekilde hareket edecektir. 

2022 yılında başlayıp tamamlanmayan il elemelerinde sporcuların 2023 vize işlemlerinin yapılması il 

temsilcisinin sorumluluğundadır. 

Elemeleri 2023 yılında başlayacak illerin sporcularının 2023 vizeleri yapılmış olması gereklidir. 

İl elemeleri turnuva kayıt ücreti takım başına 50TL’dir. 

1.2 İl Şampiyonası düzenlemeyen illerden katılacaklar 

Bir ilde il takım şampiyonası düzenlenebilmesi için en az 4 takımın katılımı gereklidir. İl elemesi 

yapılmayan/yapılamayan illerde en az 10 vizeli sporcu bulunması şartı ile 1 takım ili temsilen finallere 

doğrudan katılım hakkı elde edecektir. Doğrudan finallere katılma hakkı kazanan illerde diğer illerden en 

çok iki sporcu yer alabilir. 

Türkiye Şampiyonası Finallerine katılacak takım sayısı minimum 160 maximum 192 takım olacaktır. 

1.3 Takıma yeni oyuncu eklenmesi 

Takımlar azami oyuncu sayısını aşmamak kaydıyla turnuvanın yapıldığı ilde veya başka bir 
ilde düzenlenen kış dörtlü turnuvalarının herhangi bir aşamasında oynamamış olmak koşulu ile -
kaydolmuş veya kaydolmamış- başka bir sporcuyu takıma alabilirler. Takımdaki azami oyuncu 
sayısı 6’dir. 

 

1.4 Turnuva kayıdı 
İl elemeleri için kayıtlar en geç 27.01.2023 saat 16:00’a kadar yapılabilir. Bu tarihten sonra il elemeleri 
için kayıt alınmayacaktır. İl elemeleri 2023 yılında başlayacak illerin kayıtları 03.01.2023 tarihinde 
açılacaktır. 

Final kotaları kayıtların kapanmasından sonra ilan edilecektir. 



  2023 Kış Açık Takımlar Şampiyonası 

 
2 

İl temsilcileri final etabına katılacak takımların listesini 20.02.2023 saat 16:00‘a 

kadar info@tbricfed.org.tr adresine mail yoluyla bildirmelidir. Bu bildirimlere göre final kayıtları 

13.02.2023 tarihinde açılacaktır. Final kayıtları 03.03.2023 saat 16:00’a kadar yapılabilir. Kayıt süresi 

dolduktan sonra kayıt yaptırmayan takımların yerine aynı ilden sıradaki takıma hak verilecektir. Bir ilden 

katılan takım çıkmaması durumunda bu hak, küsurat sıralamasında kalınan yerden devam edilerek illere 

devredilecektir. Küsurat kalmaması durumunda takım sayısı sıralamasına göre devam edilecektir. 

İl Kış Dörtlü sonuçları en geç 03.03.2023 saat 16:00’a kadar masterpoint sistemine girilmiş olmalıdır. 

Sisteme girişin yapılması il temsilciliğinin sorumluluğundadır. Yedek takımlar buradaki sonuçlara göre 

çağrılacaktır. Sonuçlarını yüklememiş olan illerden yedek takımlar turnuvaya alınmayacaktır. 

Yedek takımların kayıtları ile beraber son kayıt tarihi 13.03.2023 saat 16:00’dır. 

 

1.5 Kurallara aykırı kurulmuş takımlar 
Bir takım Turnuva kaydını yaptırmış olsa dahi kontroller sırasında turnuva katılım koşullarına aykırı 
bir kadro kurduğu tespit edilirse turnuva ücretinin %80’i iade edilir ve turnuva kaydı iptal edilir.  
Turnuva kaydı iptal edilen takımlar ve iptal nedeni de TBF turnuva sayfasında açıklanacaktır. 

1.6 Masterpoint Kazanma 
 

Bir oyuncunun masterpoint alabilmesi için takımının oynadığı toplam el sayısının en az 1/3’ünü 
oynamış olması gereklidir. (Maç yada devre hesabı yapılmayacaktır.) 
 


