2016 TBF KULÜPLER ŞAMPİYONASI –
BATI AKDENİZ (MUĞLA – DENİZLİ GRUBU) ELEMELERİ
 2016 TBF Kulüpler Şampiyonası – Batı Akdeniz Elemeleri’ne (Muğla –Denizli
Grubu) sadece Tescilli Briç Kulüpleri katılabilecektir.
 Muğla –Denizli Grubu Elemeleri 13-14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde ,
Muğla Egehan Otel ’de tek etap olarak yapılacaktır.
 Takımlar en az 6, en fazla 10 sporcudan oluşacaktır, 6 sporcudan daha az sayıda
oluşturulan takım başvuruları kabul edilmeyecektir.
 Muğla- Denizli Grubu ile Antalya-Isparta-Burdur Grubu maçlarını ayrı ayrı
yapacak, geçen yıl olduğu gibi TBF’nin Batı Akdeniz’e verdiği takım kotasını, her
gruptan katılan takım sayısına göre paylaşıp, bu kotaya göre direkt Türkiye
Finali’ne katılmaya hak kazanacaktır.
 Maçların düzenine, board sayısına, vs. katılan takım sayısına göre karar
verilecektir. Katılan takım sayısına göre: Tek grup 3 gün veya geçen yıl olduğu
gibi ilk 2 gün ‘Eleme’, son gün ‘Final’ şeklinde düzenlenecektir. Organizasyon
Komitesi gerekli gördüğü durumlarda bu programı değiştirebilir.
 Katılan Kulüplerin Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, Formda adı geçen tüm
Oyuncular
ile
aralarında Sözleşme yapmaları
gerekmektedir.
Doldurulup
imzalanan bu formlar turnuva öncesinde salonda toplanacaktır.
 Katılan takımların tüm oyuncularının “Kulüp Lisansı”
sahibi olmaları
gerekmektedir. Bu sezon (2016) lisans vizesi yaptırmamış sporcular 70 TL,
bireysel lisans vizesi yaptırmış olan sporcular ise 40 TL fark tutarını, Türkiye Briç
Federasyonunun masterpoint sisteminden kulüp masterpoint yetkilisi aracılığı ile
online olarak yatırmaları gerekmektedir (Bakınız: Açıklama).
 Bölge elemeleri esnasında sporcuların forma giyme zorunluluğu yoktur.
 Turnuvanın statü ve fikstürünün önceden açıklanabilmesi ve herhangi bir
düzensizlik olmaması için, online takım kayıtları ve turnuva ücretleri 10 Mayıs
2016 tarihine kadar tamamlanacak, bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
 Turnuva ücreti takım başına 300 TL dir. Bu ücret son başvuru tarihi olan 10
Mayıs 2016’ya kadar aşağıdaki hesaba yatırılmalıdır. Takım ücretini yatıranlar,
bunu telefonla bildirmelidir (Erhan Öner: 0532.2565099). Turnuva sırasında
ayrıca TBF’nin Kulüpler Şamp. için takım başına istediği ücret olan 100 TL
Turnuva öncesinde salonda nakit olarak toplanacak ve TBF’ye toplu olarak
havale edilecektir.
 Baş Hakem : Rahmi İyilikçi
 Konaklama: Turnuvanın yapılacağı Muğla Egehan Otel’de kalmak isteyenler için
2 kişilik oda 120 TL/gün, Tek kişilik oda 70 TL/gün (Oda+Kahvaltı) olarak
anlaşılmıştır (Tlf 252.2238002).
 Takım Ücreti Yatırılacak Hesap:
GÖRKEM KAYTAN
Garanti Bankası - Yatağan Şubesi, Şube : 1197, Hesap : 6679589
IBAN: TR70 0006 2001 1970 0006 6795 89

