
 

SIFIR TOLERANS POLİTİKASI  

TBF Yönetimi  daima kabul edilebilir oyuncu davranışını iyileştirmeyi taahhüt eder. Uluslararası 
Briç Yasalarının 74, 80B2f, 81C4, 90A, 91,92A maddelerine uygun olarak  aşağıdaki politika  
TBF’ nin yarışmaları  veya  TBF ye bağlı yarışmalar esnasında ve ayrıca  yarışma alanında  her 
seans öncesi ve sonrasında bütün oyunculardan neler beklendiğinin ana hatlarını çizer. 

Sıfır Tolerans Politikasının nihai amacı TBF yarışmalarında çok daha makbul bir ortam 
yaratmaktır. Briç oyununu herkes için keyifli hale getirmek maksadıyla kabul edilemez davranışı 
kökten sonlandırma girişiminde bulunuyoruz. Şart olmasa da, gelişen ortama bariz katkıda 
bulunacak övgüye değer bazı örnekler aşağıdadır: 

• Masada iyi bir “Ev sahibi” veya “ Misafir” olmak. 
• Başkalarını dostane bir tavırla selamlamak. 
• Rakiplerin deklarelerini  veya oyunlarını övme. 
• Rakiplerin  emrine amade iki açıkça tamamlanmış konvansiyon kartı bulundurmak        

(Bu kibarlık değil, kurallar gereğidir  ) 

Tolore edilmeyecek bazı davranış örnekleri aşağıdadır: 

• Taciz, kabalık, üstü kapalı sözler,tehdit etme,saygısız davranışlar veya şiddet  
• Rakiplerin veya ortağın deklarasyonu veya oyunu hakkında olumsuz yorumda bulunma 
• Masada sürekli ve uluorta ders verme ve analiz yapma 
• Direktör kararını yüksek sesle ve yıkıcı şekilde tartışma 

Masada bir oyuncu kabul edilemez bir davranışta bulunursa , derhal direktör çağırılmalıdır. 
Rahatsız edici davranış, mahcup edici beyanlar veya oyunun keyfine engel olacak herhangi 
başka bir hal ve tutum Briç Yasalarının 74A ve 91A maddeleriyle bilhassa yasaklanmış olup  
direktöre disiplin cezası uygulama yetkisi verir.  

Yarışma direktörlerine uygulamanın yerleşmesi için aşağıdaki prosedürler verilmiştir. 

1. Her yarışmanın başında direktör, turnuvanın kabul edilemez davranış için SIFIR TOLERANS  
gözlemlediği duyurusu yapacaktır. Bir davranışın yukarıda ilkeleri çizilenle tutarsız olduğu her 
zaman  direktör çağırılması  istenecektir. 

2. Direktör, çağırıldığı zaman durum değerlendirmesi yapacaktır. Eğer kabul edilemez davranış 
olduğu saptanırsa , kusurlu tarafa derhal bordun ¼ ü kadar (Takım maçlarında 3 imp) disiplin 
cezası uygulanacaktır.Bu ceza kabul edilemez davranışı kimin başlattığından bağımsız olarak 
masadaki  herhangi bir oyuncuyu veya bütün oyuncuları kapsayabilir.Bir ortaklığın her iki 
üyesi de kusurlu ise cezalar toplamsaldır.(Her bir oyuncu için ¼ ceza = ½ bord ceza)        
TBF Yönetimi disiplin cezaları uygulamasının turnuvalarında genel davranışı olumlu bir şekilde 
geliştireceğine kuvvetle inanmaktadır. 

 

 

 



 

3. Eğer kusurlu kişinin aynı turnuvada ikinci bir kusurdan sorumlu olduğu belirlenirse, 
kusurlu(lar) o yarışmaya devam edemeyecekler ve ihraç edileceklerdir. Bir yarışmadan ihraç 
edilen kusurlu oyuncu(lar) o yarışmayı oynamamış sayılacak ,masterpoint almaya hak 
kazanamayacak ve herhangi bir iştirak ücreti geri ödemesi yapılmayacaktır.Ancak,diğer 
rakiplerine karşı önceden elde ettikleri neticeler geçerli olacaktır.Bir turnuva esnasında ciddi 
bir kusur veya çok sayıda kusur (Üç)işlenmesi durumunda  disiplin komitesi  kusurlu(lar)nun 
turnuvadaki diğer yarışmalarda oynamasına izin verilip verilmemesini ve/veya ilave 
yaptırımların uygunluğu için toplantıya çağrılabilir. 

4. Uyarının kuvvetle önüne geçilir ve uyarı sadece açık bir ihlal olmadığı veya bütün gerçeklerin 
belirlenemediği durumlarda verilmelidir. Kusurlular kabul edilemez davranışı kimin 
başlattığına bakılmadan derhal ceza almalıdır.Bütün kusurlar cezaya tabidir.Misilleme 
davranışı da cezaya tabi bir kusurdur.Anlamsız suçlamalar da bu politika kapsamında kusur 
olarak kabul edilecektir. 

5. Uluslararası Briç yasalarına uygun olarak disiplin cezası tatbik eden direktörün kararı nihaidir; 
ancak ,bu gibi kararlar itiraz komitesine  iletilebilir.İtiraz komitesi direktör kararını geri 
döndüremez ama ceza uygulamasını gözden geçirmesini tavsiye edebilir. İtiraz komitesinin 
verilen cezanın yeterli sertlikte olmadığını hissederek meseleyi disiplin kuruluna sevk 
edebileceği de dikkate alınmalıdır. 

6. Görevli direktör  bütün davranışsal cezaların özet raporunu turnuva organizasyon başkanına 
teslim edecektir.  

 

 

 


