
Turnuva Adı : Tarihi :
Seans/Maç : Masa Hakemi :

Kuzey Doğu
Güney Batı

Batı Kuzey Doğu Güney
PASS 2 KÖR (1)

PASS 4 KÖR (2) PASS PASS
PASS

Board No: 10
Dağıtan: DOĞU
Zon: HERKES ZONDA
Masa Skoru : 4 KÖR =
Diğer Masa :
Hakemin Gerekceli kararı, (Yasalar,Anketler ve açıklamalar):

Apele Başvuranların Gerekceleri

Diğer Tarafın  Açıklamaları:

Apel Kurulunun Gerekceli kararı:

Depozito TUTULDU İADE EDİLDİ X

TBF APEL FORMU

Oyuncular/Apele Giden Taraf (DOĞU-BATI ÇİFT)

Deklerasyon

Açıklamalar

Board

2 kör dekleresi batıdaki oyuncuya 5+5 kör ve 
yanında herhangi bir renk alert edilir.
2 kör dekleresi doğudaki oyuncuya 5+5 kör 
ve altında bir renk alert edilir.

HAMZA ÇOBAN
AYLİN RAMYAR
TUNÇ BAYRAM
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METECAN KALAYCI

Kuzey-güney çiftin konvansiyon kartlarına bakıldı ve 2 kör açışının 5+5 kör ve yanında herhangi bir renk olduğu görüldü. 
Kuzeydeki oyuncu konvansiyon atladığını ve yanlış açıklama yaptığını belirtti. 

Hakem çağıran oyuncunun talebi yerinde değildir, zarar kendi hatalı defanslarından kaynaklanmıştır, kuzey-güney çift de 
yanlış açıklamadan dolayı kusurlu olduğundan hakemin kararının doğru olduğuna oybirliği ile karar verildi.

Apel Komitesi Üyeleri(Ad Soyad/İmza)

3

Atak pik 7, yerden R kazanır ve küçük kör 
dönülür. Doğudan kör as ve sonra pik devam 
edilir. Yerden pik dam kazanır, üç tur karo 
çekilerek elden iki tane sinek atılır. Batıdaki 
oyuncu üçüncü karoya çakar ve kör rua çeker. 
4 kör eşit olur.

Hakem çağıran doğudaki oyuncunun talebi incelendi ancak:
1- Oyun temposuna bakıldığında 4 körün eşit olmasının gerçek nedeninin yanlış açıklama değil, defanstaki doğu-batı çiftin 
hatalı defanslarının olduğu görüldüğünden; 
2- Kuzey-güney çiftin de hatalı açıklamadan dolayı kusurlu oldukları sabit görüldüğünden;
3- WBF Briç yasaları madde 75-B.1, 12-C.1.(e).i ve 12-C.1.(e).ii gereğince bordun sonucunun;
Kuzey-güney çift için: 4 kör -1
Doğu-batı çift için: 4 kör = olmasına karar verildi.

Hakem çağıran doğudaki oyuncu, bana gelen alerte göre körün altındaki renk sinektir, nasılsa alırım hesabıyla asımı 
çekmedim. Açıklama doğru olsaydı sinek asımı çekip oyunu batıracaktım. Bu nedenle masa skorunun 4 kör -1 olmasını talep 
ediyorum dedi. 

Murat MOLVA Levent ÖZGÜL Dursun KÜLÜK
İmza İmza İmza


