
 MUĞLA BRİÇ İL TEMSİLCİLİĞİ  

MUĞLA BRİÇ KIŞ LİGİ 

 2022 MUĞLA/MENTEŞE 

TURNUVA KATILIM VE YARIŞMA KOŞULLARI 

Muğla il temsilciliği gerekli gördüğü takdirde statüde değişiklik/düzenleme yapabilir. 

A- TURNUVA KATILIM VE KAYIT 

1- Kayıt 

i) Turnuvaya kayıt internet üzerinden www.muglabric.org sitesinde ilerleyen süreçte 

açılacak olan linkten yapılacaktır. Kayıtlar 03.03.2022 gecesi 23.59 ’da kapanacaktır. 

Turnuva Ücreti takım başına 300 tl dir. (3 hafta sürmesi planlanan 8-10 takımın katıldığı 

bir turnuva olması planlanarak haftalık takım başı 100 tl ye denk gelen toplam ücrettir.) 

Katılan takım sayısı ve ligin oynanacağı hafta sayısındaki değişiklikler ücrete aynı oranda 

yansıtılacaktır. Turnuva ücreti ilk hafta maçlar başlamadan toplanacaktır.  (Tüm sporcuları 

u26’dan oluşan takımlardan ücret alınmayacaktır.) 

 

ii) Lige katılan tüm oyuncuların Türkiye Briç Federasyonunun almış olduğu karar gereği 

federasyon üyelik ücretini yatırmış ve masterpoint sistemindeki sporcu sözleşmesini 

onaylamış olması gerekmektedir.  Tüm oyuncuları gerekli şartları sağlayan takımlar 

www.muglabric.org sitesinde açılacak linkten kayıtlarını girip, takım bilgi formlarını 

doldurup il temsilciliğine ulaştırmaları lig kaydı için yeterlidir. Turnuva ücreti maçların 

başlayacağı gün toplanacaktır. 

2- Turnuvanın Yeri ve Katılım 

i) MENTEŞE/MUĞLA ( Turnuvanın oynanacağı salon belediye ile yapılacak görüşmeden sonra 

netleştirilecektir.) 

 

ii) Maçlar; 

 

1. HAFTA        6 MART 2022 

2. HAFTA        20 MART 2022 

3. HAFTA        3 NİSAN 2022      tarihlerinde oynanacaktır. 

 

Maçlar saat 12.00'de başlayacaktır. Takım Bilgi Formları, Turnuva ücretinin toplanması ve 

HES kodları da kontrol edileceği için, online kaydını tamamlamış olan tüm takımlar en geç 

saat 11.30’da turnuva salonunda bulunmalıdır. 

3- Takım Kadroları 

i) Takımlar 4 ile 12 kişiden oluşur. Turnuva devam ederken oyuncuları turnuvaya devam 

edemeyecek ( Sağlık veya özel durumlar sebebiyle) takımlar, tüm takım kaptanlarının 

onayı ile takımlarına gerekli şartları sağlayan oyuncular alabilirler. 

Maçlar devam ederken turnuvadan çekilen veya turnuvaya kayıt olmasına rağmen 

herhangi bir haftanın maçlarına katılmayan takımların tüm oyuncuları 3 yıl süreyle Muğla 

Briç Ligine alınmayacaktır. 

 



ii) Bütün takım kaptanları kayıt sırasında takım bilgi formlarını eksiksiz doldurup, oyuncuların 

HES Kodlarını ve aşı bilgilerini yazdıkları formu gokhanuz44@gmail.com adresine 

göndermeleri veya kayıt esnasında kayıt masasına teslim etmeleri zorunludur. 

 

iii) En az 2 doz aşı yaptırmış olan sporcuların son doz aşısının üzerinden 14 gün geçmediyse 

turnuvanın başlangıcından önceki 48 saat içerisinde yapılmış PCR testinin negatif 

sonucunu gokhanuz44@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir.  

 

iv) En az 2 doz aşısı bulunmayan sporcuların turnuvaya katılabilmesi için turnuvanın                                   

başlangıcından önceki 48 saat içerisinde yapılmış PCR testinin negatif sonucunu 

gokhanuz44@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. 

 

v) Takımlara sonradan eklenen sporcular sağlık koşullarıyla ilgili belgeleri başhakeme ibraz 

etmeden turnuvaya katılamazlar. 

 

vi)  Türkiye Briç Federasyonu üyelik aidatını yatırmayan ve masterpoint sistemindeki sporcu 

sözleşmesini onaylamayan sporcular turnuvaya katılamaz. 

 

B- TURNUVA FORMATI 

i) Turnuva lig olarak oynanacaktır. 

 

ii) Her hafta katılan takım sayısına göre 3/4 maç yapılacaktır. 

 

iii) Turnuvadan önce, fikstür 5 Mart 2022 Cumartesi günü www.muglabric.org adresinde 

yayınlanacaktır.  

 

 

C- TURNUVA DÜZENİ 

     1-  Maçlar hazır ellerle, perdeli masalarda oynanacaktır. 

     2- Maçlar sırasında sporcular maske takacaklardır. 

     3-  Maçlara hes kodu ile sınırlı sayıda seyirci alınacaktır.  

     4-  Çiftler uygun doldurulmuş 2 adet konvansiyon kartlarını masada hazır bulunduracaklardır. 

   

D- TURNUVA HAKEMLERİ 

Direktör:          Erhan ÖNER 

Skorizasyon:    Suat AKSOY 

 

Burada yer almayan durumlar için TBF Yarışma Talimatındaki hükümler geçerlidir. 

İl Temsilcisi GÖKHAN UZ 5055805886 


