
TBF Online Yarışmalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler 

1. Alert Etmek 

Alertler deklarasyon yaparken açıklamasıyla beraber ve hemen yapılmalıdır. 

Rakiplerin sorması beklenmemelidir. Geç yapılan açıklama, o ana kadar yapılmış 

konuşma ve oyunların yanlış açıklama ile yapıldığı kararı oluşturabilir. Bu 

açıklama ortaklık anlaşmasını tüm açıklığı ile rakibe anlatmalıdır. Örneğin 2karo 

açışını 4-8OP zayıf majörlerden biri veya 20-22 dengeli, 2 kör/pik açışını 9-11 

natürel oynayan bir ortaklık için 2d=multi açıklaması yapılması bir kusurdur. 

Alert edilsin edilmesin, herhangi bir konuşmanın anlamı ilgili rakibe özelden 

sorulabilir. Rakip bu soruyu yanıtlamak zorundadır. Yanıt ortaklık anlaşmasını 

anlatmalıdır. 

TBF alert prosedürüne göre; 

1NT açışı üzerine 4’lü majör garanti etsin etmesin 2cl stayman, 2 seviyesinde 

2d/2h majör transferleri, 

2NT açışı üzerine 3cl stayman/puppet stayman, 3 seviyesinde 3d/3h majör 

transferleri, 

Tek renkli zayıf 2d/2h/2sp açışları, 

4NT as/KC sorusu, 

Minörleri veya en küçük iki rengi gösteren sıçramalı 2/4/5 NT, 

Kapalı minör ve yanda fazla değer olmayan bir el gösteren 3NT açışı, 

Alerte tabi değildir. 

Alerte tabi konuşmalara ilişkin az bilinen bir kaç örnek: 

Açanın 1NT rebidinde 1 seviyesinde söylenebilecek 4’lü majör olabiliyorsa, 

Açanın 1 NT rebidi kuvvetli NT gösteriyorsa, 

Kuvvetli 2cl açışı 8+ löve taşırken  hem 16Op  hem de 5 kontrol(A=2, R=1) 

taşımayan bir elle yapılabiliyorsa, 

Pastan gelmeyen oyuncunun yeni rengi forsing değilse, 



Online alert prosedürü aşağıdaki adreste bulunabilir. 

2. Turnuvalarda oluşan misclick ler için geri alma söz konusu değildir. 

a) Misclick yapan oyuncunun bord bitene kadar bu durum hakkında 

herhangi bir  bilgilendirmeme yapmaması tavsiye edilir. Misclick yapan oyuncu 

eğer isterse rakiplerine bunu ÖZELDEN mesajla bildirebilirler.  

b) Misclick yapıldığı kesinlikle masaya yazılmamalıdır. 

c) Misclick yaptığını herhangi bir şekilde, masaya yazarak, hakem çağırarak, 

tempoyu bozarak vb. ortağına bildiren oyuncunun ortağı bu bilgiyi 

kullanmamak için azami dikkat göstermelidir. Hakem böyle bir bilginin 

kullanıldığı kararına varırsa skor değiştirebilir. 

3. Oyuncular deklarasyon ve oyun esnasında masaya hiçbir yazı 

yazmamalıdırlar. 

4. Rakiplerin hile yaptığına kanaat getiren oyuncu bu durumu ya özel 

konuşma ile hakeme ya da e-posta yolu ile bbo@tbricfed.org.tr adresine 

bildirmelidir. Masada rakipleri itham etmek bir suç teşkil eder. 
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