2022 İSTANBUL KIŞ AÇIK TAKIMLAR ŞAMPİYONASI ÖN STATÜSÜ
1.ETAP
Birinci Etap maçlarının başlama tarihi 1 Aralık 2022 olup, son başvuru tarihi 26 Kasım
2022 dir.
1.

Takımlar 4-6 sporcudan oluşur. Takımda diğer illerden (oynadıkları il dışında vize yaptırmış) en çok 2
sporcu yer alabilir. Bu durum turnuva başlamadan önce kontrol edilecek olup bu şartı sağlamayan
takımlar diskalifiye edilecektir. Takımda en fazla 2 yabancı sporcu bulunabilir ve aynı anda ikisi
sahaya çıkabilir. Turnuvaya kayıt sırasında vizesi olan sporcuların kayıt olmasına izin verilecektir.
Turnuvayı oynayabilmek için bütün sporcuların il/ilçe spor müdürlüklerinde lisans/vize işlemlerini
tamamlaması gerekir. Lisans işlemlerinin yapılması il temsilcisinin sorumluluğundadır. TBF, il

2.

temsilcisi ile koordineli bir şekilde hareket edecektir.

3.

2022 yılında başlayıp tamamlanmayan il elemelerinde sporcuların 2023 vize işlemlerinin yapılması il
temsilcisinin sorumluluğundadır.

4.

Elemeleri 2023 yılında başlayacak illerin sporcularının 2023 vizeleri yapılmış olması gereklidir.

5.

1.Etap Takım Katılım Ücreti 2000 TL. dir. Takımlar katılım ücretlerini başvuru yaptıkları kulüplere
ödeyeceklerdir.

6.

Kulüpler katılım ücretlerinin %10 unu İL TEMSİLCİLİĞİNE en geç () Aralık 2022 saat 18:00 a kadar
teslim etmek zorundadırlar.

7.

1.Etabın bir kulüpte oynanabilmesi için o kulübe en az 6 takım başvurusunun yapılması
gerekmektedir. Başvuru sayısı 6'nın altında olan kulüpler takımlarını tek grupta birleştirebilirler.

8.

Takımlar 1. Etap maçlarını başvurdukları kulüplerde oynayacaklardır.

9.

1.Etap maçları 1 Aralık 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

10. 1.Etap maçları tek devreli veya çift devreli olarak yapılabilecektir. Kulüplerin maç programlarını
başvuru formları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. Fikstürler İl Temsilciliği tarafından
hazırlanıp kulüplere gönderilecektir.
11. 1.Etapta maçları Kulüpler katılıma göre board sayısını belirleyebilir Maç sonuçları 20 VP skalasına
göre hesaplanacaktır.
12. Kulüplerdeki yetkili tüm direktörler maç sonuçlarını İstanbul İl Temsilciliğine ait www.vugraph.com
daki kendilerine ait bölümlere en geç bir sonraki gün saat 14:00 a kadar girecektir.
13. Oyuncularının hepsi genç oyunculardan (25 Yaş Altı) oluşan takımlar kulüplerin insiyatifine göre
katılım parası ödemeyebilir. ( İl Temsilciliğinin talebi yoktur.)
14. Tükiye Kış Dörtlü Finalleri için kotamız katılımın 1/3 ü dür. Online kayıt bitince rakam
açıklanacaktır.
15. Kulüplere başvuran takımların 2/3 ü kendi bölgesindeki 2nci etaba katılma hakkı kazanacaktır.
16. 2nci etap için kulüp kotaları kayıtlar bitince açıklanacaktır.
17. 2nci etap maçları Ocak 2023 tarihinde oynanacaktır.
18. İstanbul Finali 2nci etap katılımı az olursa yapılmayıp 2nci etabı İstanbul Finali ilan edeceğiz.

