2020 Türkiye Mayıs Online
Takımlar Şampiyonası Turnuva
Katılım ve Yarışma Koşulları
TBF gerekli gördüğü takdirde statüde değişiklik yapabilir.

1. TURNUVA KATILIM VE KAYIT
1.1 Kayıt
Turnuvaya internet üzerinden TBF sitesindeki ilgili linkten yapılcacaktır.
1.2 Takımların kadrosu
Takımlar 4 ila 8 kişiden oluşur. Eleme etabı başladıktan sonra final etabına kadar
oyuncu eklemek mümkün olmayacaktır. Final etabında hiç kayıt olmamış oyuncuları
takımlar istedikleri takdirde ekleyebilirler. Takım kadrosu ekleme sırasında 8i
geçemez.Oyuncu eklemek için son tarih 20 Mayıs 17.00’dır.Bu tarih ve saatten
sonra oyuncu ilavesi yapılamayacaktır.
2. Turnuva Formatı
2.1 Ön Eleme
Her kulüp takım sayısına bağlı olarak farklı bir round robin oynayacaktır.
2.2 Final
Turnuva 120 takımla başlayacaktır. MP ortalaması yüksek olan 8 takım ilk tur bye geçer.
2.2.1 Maçların belirlenmesi
Takımlar oyuncu listelerinin en yüksek 4 oyuncusunun toplam MP toplamına 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
4. Maç Sırasında Uyulacak Kurallar
4.1 Maçların yapılması
Maçların kurlumasının sorumluluğu 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.
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4.2 Maç düzeni:
i)
Maçlar seyirciye kapalı oynanacaktır.
ii)
Geri al (undo) tuşu kapalı olacaktır.
iii)
Devreler barometer kapalı oynanacaktır.
iv)
tbf_td1, tbf_td2, tbf_td3, tbf_td4, tbf_td5 direktör olarak eklenecektir.Direktör eklenmeden
oynanan maçlar geçersiz sayılır.
v)
Maçlar 14 bord üzerinden 3 devre olarak yapılacaktır.
vi)
Maçlar 14:00 – 22:00 saatleri arasında kurulacaktır.
vii)
Maçlar belirtilen maç düzeni kurallarına uyulmadan başlatılırsa direktör kararı geçerlidir.
4.3 Maçın tamamlanması
i)

Terk , internet kopukluğu vb durumlarda devre tamamlanamadıysa karar mercii direktördür.

ii)

Maçlara yedek alınması yada bir sonraki devreye iptal edilen bord sayısının eklenmesi direktörün
kararındadır.

iii)

Her tur (3 devre) 3 günde tamamlanılmak zorundadır.

4.4 Maçların Sonuçları
Devre sonuçları levent.ozgul@tbricfed.org.tr adresine yollamak ev sahibi takımının
sorumluluğundadır.
Sonuçlar TBF Online turnuva sayfasında güncellenecektir.
Devre bitimi itibariyle sonuçların hemen gönderilmesi gerekir.

i)
ii)
iii)
5. İtirazlar
i)

Oyun ortamı ve turnuvaların düzenlenmesi BBO tarafından organize edilmekte olup, BBO kuralları
da geçerlidir. Sporcular oyun sırasındaki BBO kurallarına aykırı davranışları BBO’ya
bildirilebilirler. Ayrıca oyun sırasında, turnuva hakeminin masalarda kendisinin görüp tespit ettiği
hakaret, sövme vb. davranışları Federasyona iletmeleri halinde, sporcuların, BBO’da turnuva
düzenlemeye yetkili TBF ve TBF adına kulüplerce düzenlenen BBO turnuvalarına “7 gün” süreyle
sporcu olarak katılmasına izin verilmeyecek; bu tür eylemlerin tekrarı halinde bahsi geçen
turnuvalara hiçbir şekilde katılması mümkün olmayacaktır. Ayrıca İlgililer, hukuk kurallarına
dayanarak ilgili makamlara şikâyette bulunabilirler.

ii)

Turnuva esnasında ceza alan oyuncu cezası süresince maçlarda oynayamaz.Oynatılması halinde
takım turnuvadan diskalifiye edilir.

iii)

Direktör kararına itiraz ve hile başvuruları yazılı olarak bbo@tbricfed.org.tr adresine yapılacaktır.
Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen komitenin kararı nihai karar olacaktır. Komitenin kanaat
ile turnuvadan diskalifiye etme yetkisi vardır.

.
6. Turnuva Dili
Turnuvanın resmi dili Türkçedir..
7.

Masterpoint
Turnuvanın eleme etabında kırmızı masterpoint verilecektir. Eleme etabınında verilecek masterpointler ilgili
kulüp direktörünün sorumluluğundadır.
Turnuvanın final etabı sonucunda 1. Takıma 10, 2. Takıma 9, 3 ve 4. Takıma 7.5, 5-8 arasına 5, 9-16 arasına 3
ve 17-32 arasına 1 sarı masterpoint verilecektir.
Bir oyuncunun final etabından masterpoint alabilmesi için nakavtlarda takımının oynadığı
toplam el sayısının en az 1/4’ünü oynamış olması gereklidir.

8.

Turnuva Günleri
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Maçlar
1.Tur
2.Tur
3.Tur
4.Tur
Çeyrek Final
Yarı Final
Final

Takımlar
120 Takım
64 Takım
32 Takım
16 Takım
8 Takım
4 Takım
2 Takım

Tarih
18-20 Mayıs
21-23 Mayıs
24-26 Mayıs
27-29 Mayıs
30-1 Mayıs/Haziran
2-4 Haziran
5-7 Haziran
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