DEĞERLİ BRİÇSEVERLER,
Sizlerin de bildiği üzere Covid-19 salgını sebebiyle kapanan kulüp turnuvalarının yerini BBO
turnuvaları almaya başlamıştır. TBF de kulüplere destek amacıyla ücretli online turnuvalar
düzenlemekte ve bunun yanı sıra online ücretli turnuva yapma hakkını kulüplere tanımış durumdadır.
Farklı kulüplerin bağımsız olarak düzenlediği turnuvaların; aynı ya da çakışan zamanlarda yapılmak
durumunda kalınması; düşük sayıda ve aynı kişilerin oynadığı turnuvaların katılımcı açısından cazibesini
yitirmesi ve dolayısı ile briç camiasında hoşnutsuzluğa neden olabileceği endişesi ile aşağıda ismi
yazılan kulüpler olarak bir araya gelerek saatleri belli, ülke çapında katılıma olanak veren, kalabalık
turnuvalar düzenlemek ve içinde bulunduğumuz bu süreçte briç kulüplerini ve briç emekçilerini
desteklemek amacıyla ”BRİÇ KULÜPLERİ BİRLİĞİ” adı altında birleştik.
Bu bağlamda; beklentimiz BBO’da turnuvaya katkıda bulunabilecek tüm Türkiye briç kulüplerini
aramızda görmektir. Sonradan katılan tüm kulüpler diğerleriyle eşit statüye sahip olacaklardır. Türkiye
Briç Federasyonu tarafından da desteklenen bu oluşumun sağlam temeller üzerine oturtularak kalıcı
olmasını, kurumsal bir yapı kazanmasını ve diğer ülkelere örnek olmasını amaçlıyoruz.
Bu birlikteliğin içinde bulunmayı arzulayan İstanbul, Ankara ve İzmir kulüp temsilcileri ile
yapılan toplantılar sonucunda 7 kişilik, turnuvaların düzenlenmesi konusunda kararlar alacak bir
yönetim kurulu oluşturulmuştur.
Halihazırda gündeme getirilen konular ve alınan kararlar aşağıdadır:
-Yönetim kuruluna Tezcan Şen (Başkan), Levent Özgül, Erhan Evcimen, Orhan Çaşur, Murat Özer, Özgür
Göksel ve Gökhan Darik seçilmiştir. TBF asıl amacının kulüpleri desteklemek olduğunu, kendi
turnuvalarını bu birliğin belirlediği saatlere göre azaltacağını, bu birliğin düzenleyeceği turnuvalara
Master Point vereceğini ve gereken her türlü desteği sağlayacağını beyan etmiştir.
-Bu birliğin düzenlediği turnuvaların geliri:
*Turnuvalara katılan oyuncuların profillerinde kulüp isim ya da isimleri yazıyorsa, yazan
kulübe/kulüplere dağıtılacaktır.
*Kulüp ismi belirtmeyen veya yabancı oyuncuların gelirleri de kulüplerin katılımcı sayısına
orantılı olacak şekilde kulüplere aktarılaraktır. Bu sayede tüm kulüplerin oyuncu sayılarını
arttırmaları teşvik edilerek kalabalık turnuvalar düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
* Yönetim tarafından haftalık olarak hazırlanan raporlarla kulüpler bilgilendirilecektir.
-Kulüpler, bağımsız olarak düzenledikleri turnuvaları birliğin turnuvalarıyla çakışmaması amacıyla en az
yarım saat önceden bitirmiş olmalıdır.
- Bu birlikteki kulüpler kendi bünyelerinde hiçbir şartta ücretli turnuva organize etmeyecektir.
- Bu turnuvalara giriş için gerekli olan BBO dolarının, tercih eden oyuncular tarafından federasyon
aracılığı ile temin edilebilmesi için tedbirler alınmış ve isteyen oyuncuların para transferi (EFT/Havale)
ile BBO dolarlarını TBF’den satın almasına imkân oluşturulmuştur.
- Briç Kulüpleri Birliği tarafından;
turnuva katılımcılarının seviyelerine göre ayrı bir puanlandırma ve derecelendirme sistemi
oluşturulması planlanmaktadır.
Başlangıç seviyesindeki oyuncuların da bu turnuvalara katılımını desteklemek amacıyla bir altyapı
çalışması yapılması hedeflenmektedir.
-Kulüpler Birliği adı altında Vugraph yayınlama sistemine üye olunmuş olup turnuva sonuçları,
istatistikler vs. tutulabilmesi için yapılan araştırmalar devam etmektedir.

Amacı kulüplerimizi ve bu kulüplerde çalışan briç profesyonellerini yaşatmak olan Kulüpler Birliği
oluşumuna tüm kulüplerimizi davet eder, bu zorlu günleri hep birlikte atlatabileceğimizi hatırlatmak
isteriz.
Saygılarımızla,
Kulüpler Birliği Yönetimi adına
Tezcan Şen (Başkan)

Birliğe üye kulüpler: Angora Briç, Anka Briç, Ankara Briç, Ankara Kontrat, Ata Briç, Ataşehir Belediye
Briç, Ataköy, Beşli Majör, Bahçeşehir Briç, Bornova Bilimsel, Çayyolu Briç, Hoşgörü briç, İBM, İBSK, İzmir
Bilimsel, Jeofizik Briç, Kartal Briç, Kup Briç, Majör Boğaziçi Briç.

