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2020 Türkiye Online  Takımlar 
Şampiyonası Turnuva Katılım ve 

Yarışma Koşulları 
 

 
 

1. TURNUVA KATILIM VE KAYIT 

1.1 Kayıt  

Turnuvaya  internet üzerinden TBF sitesindeki ilgili linkten yapılcacaktır. Kayıt sırasında 

Takımlar oyuncu isimlerini , BBO nicklerini ve MP nolarını doğru olarak beyan edecektir. 

Turnuvaya kayıt olurken ileşim –e-postası  ile kayıt olmak çok önemli. Turnuva boyunca maç 

saatleri ve fikstürler ilgili e-posta ile bilgilendiriecektir. BBO nicklirnizi ve mp noları konusunda 

yanlış bilgi veren takımlar turnuvada yarışma hakkını kaybedebilir. 

 
 
 

1.2 Takımların kadrosu 

Takımlar 5 ila 8 kişiden oluşur. Turnuva başladıktan sonra oyuncu eklemek mümkün 

olmayacaktır. Yabancı oyuncu oynamayacaktır. Oyuncu eklemek TBF yi 

bilgilendirmek koşulu ile serbesttir. Başka takımların kadrosundan oyuncu oynayıp 

oynamması önemli olmazsızın eklenemez. 

 
 

 
2. Turnuva Formatı 

2.1 KO maçları seklinde olacaktır. 

2.1.1 Genel 

Turnuva 256  takımla başlayacaktır. Katılımın 256 takımı geçmesi halinde MP 

ortalamasına göre alt sıralarda olan takımlar ilk 256 ya kalabilmek için ön eleme maçı  

oynayacaktır. 

2.1.2 Maçların belirlenmesi 

Takımlar oyuncu listelerinin en yüksek 4 oyuncusunun toplam MP otoplamına  

göre sıralanır en  yüksek takım en düşük takımla oynacak şekillde eşleşir. 

 
 
 
 

3. Turnuvada kullanılabilecek sistemler ve konvansiyon kartları: 

 
3.1 Kullanabilecek sistemler : 

HUM (Highly Unusual Methods) veya Kahverengi Etiketli konvansiyonlar kullanılamaz. 

HUM ve Kahverengi etiketli sistemler TBF Merkez Hakem Komitesi tarafından 

tanımlanmış ve TBF web sitesinde  yayınlanmıştır. 

 
3.2 Alert prosedürü 

Her oyuncu kendi dekleresini alert edecektir. 

 

 

TBF gerekli gördüğü takdirde statüde değişiklik yapabilir. 
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4. Maç Sırasında Uyulacak Kurallar 

 
4.1 Maçların yapılması 

 
Maçların kurlumasının sorumlulğu ev sahibi takımı kaptanındadır.  
i) Iki takım e-posta yoluya devrelerin saatine karar verir  
ii) Misafir takım kaptanı maç kadrosunu e-posta yoluyla ev sahibi takım kaptanınana gönderir 
iii) Maç saati başlagıcında  ev sahibi takım kaptanı  maçı kurar veya kurdurur. 
iv) Maç kuruluması sırasında bütün oyuncuların BBO da bulunması gerekmektedir 
v) Maç kurlmasına yardımcı olmak için Maestrosef, SirSatai, Coolleader, prenkil, ozgull kullanıcı adlı 

arkadaşlardan yardım alabilirsiniz. 
4.2 Maç düzeni: 

i) Maçlar seyirciye açık oynanacaktır. 
ii) Geri al (undo) tuşu kullanılcaktır. 
iii) Devreler barometer olmayacaktır.. 
iv) Maestrosef, SirSatai, Coolleader, prenkil, ozgull kullanıcı  adına sahip arkdaşlar maçların 

oluşumu sırasında TD olarak eklenecektir. Problem halinde bu kulanıcıları  çağrılabilir. 
v) Maçlar 14 bord üzerinden 3 devre olarak yapılacaktır.   
vi) Maçlar hafta içi 19:00- 24:00 arası hafta sonları  12:00- 24:00 sattleri arasında oynanacaktır. 
vii) Devreler sırasında takımlar oyuncu değişitrmez 

4.3  Maçın tamamlanması 
 

i) Terk , internet kopukluğu vb durumlarda devre tamamlanamadıysa o zamana kadar kıyaslana 
bordlardaki imp geçerlidir.  

ii) Kıyaslanmayan bordlardan kusursuz taraf  3er imp alır ve devre sonucu belli olur. 
 
iii) Bu durumlara karar vermek için Maestrosef, SirSatai, Coolleader, prenkil, ozgull kullanıcı adlı 

arkadaşlar yetkilidir. 

 
iv) Maçın yarıda kalması durumunda TBF tekrarına karar verebilir. 

 
4.4  Maçların Sonuçları 

i) Devre sonuçları levent.ozgul@tbricfed.org.tr adresine yollamak ev sahibi takımının sorumluluğundadır. 
ii) Sonuçlar TBF Online turnuva sayfasında güncellenecektir. 
iii) Devre bitimi itibariyle sonuçalrın hemen gönderilmesi gerekir.  

 
 

 
5. İtirazlar  

 
i) Hile ve benzeri konulara itirazlar yazılı olarak yapılır. Diğer yollarla yapılanlar değerlendirilmez 
ii) Hakaret ve benzeri itirazlar yazılı olarak yapılır ekran görüntüsü alınmayan itirazlar 

değerlendirlmez. 
iii) Hakem karına itirazlar yazılı olarak yapılır. 

. 

 
6. Turuva Dili 

Turnuvanın resmi dili Türkçedir.. 
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7. Turnuva günleri 

 
 

Ön eleme 14 Takım 7-9 Nisan 

1.Tur 256Takım 10-12 Nisan 

2.Tur 128 Takım 13-15 Nisan 

3.Tur 64 Takım 16-18 Nisan 

4.Tur 32 Takım 19-21 Nisan 

5.Tur 16 Takım 22-24 Nisan 

Çeyrek Final 8 Takım 25-27 Nisan 

Yarı Final 4 Takım 28-30 Nisan 

Final 2 Takım 1-3 Mayıs 
 

 
8. Masterpoint 

 

Turnuvaya masterpoint verilmeyecektir. 


