


 Trakya,Trakya, GüneyGüney Marmara,Marmara, OrtaOrta Karadeniz,Karadeniz,
DoğuDoğu AnadoluAnadolu veve GüneydoğuGüneydoğu AnadoluAnadolu BölgeleriBölgeleri
oluşturularakoluşturularak dahadaha önceönce 88 olanolan bölgebölge sayımızsayımız 1212
yeye çıkarılmışçıkarılmış veve bricebrice katılımkatılım veve kulüpkulüp sayılarındasayılarında
artışartış sağlanmıştırsağlanmıştır..



 BriçBriç faaliyetifaaliyeti olmayanolmayan veyaveya çokçok zayıfzayıf olanolan
Van,Van, Tunceli,Tunceli, Erzincan,Erzincan, Çorum,Çorum, AmasyaAmasya veve
RizeRize gibigibi şehirlerdeşehirlerde kurslarkurslar düzenlenerekdüzenlenerek yeniyeni
briçbriç sporcularına,sporcularına, briçbriç takımlarınatakımlarına veve
kulüplerinekulüplerine kavuşulmuşturkavuşulmuştur..



 TemsilTemsil edilmeedilme gerekliliğigerekliliği olanolan bütünbütün
toplantıtoplantı veve törenleretörenlere katılarakkatılarak TürkiyeTürkiye BriçBriç
FederasyonuFederasyonu olarakolarak temsiltemsil görevigörevi eksiksizeksiksiz birbir
şekildeşekilde yerineyerine getirilmiştirgetirilmiştir..

 GerekGerek eskieski gereksegerekse yeniyeni bakanımızlabakanımızla
görüşülerekgörüşülerek FederasyonumuzunFederasyonumuzun veve briçbriç
sporununsporunun içindeiçinde bulunduğubulunduğu durumdurum veve
pozisyonlarpozisyonlar tartışılmış,tartışılmış, sorunlarımızsorunlarımız iletilmiştiriletilmiştir..



 ÖncekiÖnceki CumhurbaşkanımızınCumhurbaşkanımızın davetinedavetine
uyularakuyularak köşkteköşkte yapılanyapılan federasyonlarfederasyonlar
toplantısınatoplantısına başkanbaşkan düzeyindedüzeyinde iştirakiştirak edilmiştiredilmiştir..

 SporSpor TotoToto TeşkilatTeşkilat BaşkanlığıBaşkanlığı ileile görüşülerekgörüşülerek
destekdestek yıllıkyıllık 100100 binbin TLTL yeye çıkarılmıştırçıkarılmıştır..



 FederasyonumuzFederasyonumuz içiniçin yeniyeni veve genişgeniş birbir
ofisofis tahsisitahsisi sağlanmışsağlanmış işlerlikişlerlik veve çalışmaçalışma
huzuruhuzuru artırılmıştırartırılmıştır..



 BriçBriç sporununsporunun reklamreklam veve tanıtımınatanıtımına yönelikyönelik
çokçok ucuzucuz bütçelerlebütçelerle profesyonelceprofesyonelce hazırlanmışhazırlanmış
özelözel reklamreklam veve tanıtımtanıtım filmlerifilmleri yaptırılıpyaptırılıp
kulüplerimize,kulüplerimize, üniversitelerimizeüniversitelerimize veve
sporcularımızasporcularımıza dağıtılarakdağıtılarak ulaşabildiğimizulaşabildiğimiz
olabildiğinceolabildiğince yaygınyaygın birbir kitledekitlede bricinbricin nene
olduğunaolduğuna dairdair algıalgı veve imajimaj oluşmasınaoluşmasına
çalışılmıştırçalışılmıştır..



 ÇeşitliÇeşitli televizyontelevizyon kanallarıkanalları veve basınbasın
organlarındaorganlarında haberler,haberler, duyurularduyurular veve programlarprogramlar
düzenlenmiştirdüzenlenmiştir.. ÖzellikleÖzellikle AnadoluAnadolu AjansıAjansı ileile
özelözel birbir ilişkiilişki kurularakkurularak bubu tanıtımtanıtım veve
duyurularınduyuruların genelgenel veve yerelyerel basındabasında yeryer almalarıalmaları
sağlanmıştırsağlanmıştır..



 YarışmalardaYarışmalarda dahadaha önceönce bulunanbulunan güvenlikgüvenlik
sorunlarısorunları veve turnuvaturnuva esnasındaesnasında dışarıdışarı çıkma,çıkma,
sigarasigara içmeiçme gibigibi yarışmayarışma düzeninedüzenine aykırıaykırı
olaylarınolayların önüneönüne geçilmesigeçilmesi amacıylaamacıyla yeniyeni birbir
yarışmayarışma formatıformatı uygulanmıştıruygulanmıştır..

 BöyleceBöylece oynanmamışoynanmamış ellereller hakkındahakkında bilgibilgi
edinmeedinme engellenmiş,engellenmiş, yarışmalaryarışmalar dahadaha adiladil veve
güvenlikgüvenlik sorunlarındansorunlarından arınmışarınmış birbir halehale
getirilmiştirgetirilmiştir..



 HakemHakem veve yardımcıyardımcı elemanlarınelemanların sayısayı veve
harcamaharcama giderlerindegiderlerinde artışlarartışlar yaratmasınayaratmasına
rağmenrağmen bubu formatformat yaygınyaygın olarakolarak kabulkabul
görmüştürgörmüştür..

 TBFTBF yarışmalarınınyarışmalarının finalfinal seanslarıseansları iseise bütünbütün
masalardamasalarda aynıaynı andaanda veve aynıaynı ellerleellerle
oynanmaktadıroynanmaktadır..

 BütünBütün yarışmalarımızayarışmalarımıza öncedenönceden
hazırlanarakhazırlanarak herhangiherhangi birbir teknikteknik veve idariidari
eksiklikeksiklik yaşanmadanyaşanmadan huzurhuzur veve güvenligüvenli birbir
ortamdaortamda tamamlanmasıtamamlanması sağlanmıştırsağlanmıştır..



 TurnuvayaTurnuvaya katılankatılan sporcusporcu sayılarındasayılarında hızlıhızlı birbir
artışartış sağlanmıştırsağlanmıştır..

 ArtıkArtık TürkiyeTürkiye KışKış TakımlarTakımlar ŞampiyonasıŞampiyonası 192192
takımlatakımla,, KulüplerKulüpler TakımTakım ŞampiyonasıŞampiyonası 6464 takımlatakımla
yapılmaktadıryapılmaktadır..

 CumhuriyetCumhuriyet KupasıKupası briçbriç tarihimizintarihimizin rekorrekor
katılımıkatılımı olanolan 224224 masalıkmasalık sporcusporcu kitlesinekitlesine
ulaşmıştırulaşmıştır..

 KulüplerKulüpler TakımTakım ŞampiyonasıŞampiyonası dahadaha önceönce böyleböyle
birbir organizasyonorganizasyon yapılmayanyapılmayan BursaBursa,, VanVan,, TrabzonTrabzon,,
LüleburgazLüleburgaz gibigibi yerlerdeyerlerde gerçekleştirilmiştirgerçekleştirilmiştir..



 TurnuvaTurnuva sayılarındasayılarında artışartış sağlanmıştırsağlanmıştır..
 Trakya,Trakya, BatıBatı Karadeniz,Karadeniz, BatıBatı AkdenizAkdeniz veve
GüneyGüney MarmaraMarmara AçıkAçık İkiliİkili ŞampiyonasıŞampiyonası
şeklindeşeklinde yeniyeni bölgeselbölgesel turnuvalarturnuvalar eklenerekeklenerek bubu
bölgelerdekibölgelerdeki briçbriç dinamiklerinindinamiklerinin hareketeharekete
geçmesigeçmesi sağlanmıştırsağlanmıştır..
 AçılışAçılış TurnuvasıTurnuvası yapılarakyapılarak sezonsezon başlangıcıbaşlangıcı
vurgulanmışvurgulanmış veve öncekiönceki sezondasezonda enen başarılıbaşarılı olanolan
sporcularasporculara plaketplaket verilerekverilerek teşvikteşvik sağlanmıştırsağlanmıştır..
 HerHer ayay düzenlidüzenli SimultaneSimultane İkiliİkili TurnuvasıTurnuvası
yapılarakyapılarak bricebrice katılankatılan sporcusporcu sayısındasayısında veve
KulüplerimizinKulüplerimizin gelirlerindegelirlerinde artışartış sağlanmıştırsağlanmıştır..



 AntalyaAntalya’’ dada yapılmaktayapılmakta olanolan şampiyonalar,şampiyonalar,
IMPIMP AçıkAçık İkiliİkili TurnuvasıTurnuvası veve BoardBoard AA MatchMatch
AçıkAçık TakımlarTakımlar TurnuvasıTurnuvası gibigibi farklıfarklı şekildeşekilde
turnuvalarturnuvalar ileile çeşitlendirilmiştirçeşitlendirilmiştir..
 Ulusal, bölgesel ve il turnuvalarında
lisanssız ve vizesiz oyuncu oynatılmaması,
dolayısıyla sporcuların kayıt altına alınması ve
gelir artışı sağlanmıştır.
 4 yıllık sürede yarışma ücretlerinde hiç bir
artışa gidilmeyerek sporcularımız gözetilmiştir.





 BütünBütün briçbriç kulüpleriylekulüpleriyle kulüpkulüp faaliyetlerinifaaliyetlerini
kolaylaştırıcıkolaylaştırıcı veve kulüplerekulüplere yardımcıyardımcı olmaolma
anlayışıylaanlayışıyla güçlügüçlü ilişkilerilişkiler kurulmuşturkurulmuştur..

 BütünBütün yarışmayarışma veve festivallerefestivallere destekdestek
olunmuşolunmuş istenilenistenilen malzemelermalzemeler ücretsizücretsiz veve
eksiksizeksiksiz olarakolarak verilmiştirverilmiştir..

 KulüplerinKulüplerin temeltemel ihtiyaçlarındanihtiyaçlarından biribiri olanolan
oyunoyun kağıtlarıkağıtları normalnormal bedellerininbedellerinin yarısınayarısına
yakınyakın birbir ücretleücretle federasyonfederasyon tarafındantarafından temintemin
edilmiştiredilmiştir..



 MalzemelerimizMalzemelerimiz yenilenmişyenilenmiş olupolup ihtiyacıihtiyacı
olanolan kulüplerekulüplere hibehibe şeklindeşeklinde malzememalzeme yardımıyardımı
yapılmıştıryapılmıştır..

 AyrıcaAyrıca kulüplerimizinkulüplerimizin turnuvalarınıturnuvalarını keyiflikeyifli
veve modernmodern birbir şekildeşekilde yapmalarınıyapmalarını sağlamaksağlamak
amacıylaamacıyla yarışmalaryarışmalar dışındadışında atılatıl olarakolarak duranduran
bridgematelerbridgemateler kullanımlarınakullanımlarına sunulmuştursunulmuştur..





 FederasyonumuzFederasyonumuz turnuvaturnuva yaptığımızyaptığımız otelotel
veyaveya salonlarasalonlara genelliklegenellikle ücretücret ödememiştirödememiştir..

 OrganizasyonOrganizasyon yapacağımızyapacağımız yerlerdeyerlerde gerekgerek
yerelyerel yönetimlerdenyönetimlerden gereksegerekse dede yarışmayarışma
yapılanyapılan mekanlardanmekanlardan destekdestek almaktayızalmaktayız..

 BaştaBaşta BursaBursa BüyükşehirBüyükşehir BelediyesiBelediyesi olmakolmak
üzereüzere VanVan BüyükşehirBüyükşehir Belediyesi,Belediyesi, LüleburgazLüleburgaz
BelediyesiBelediyesi veve ÇorluÇorlu BelediyesiBelediyesi FederasyonFederasyon
turnuvalarımızaturnuvalarımıza destekdestek oldularoldular..



 SporSpor TotoToto TeşkilatTeşkilat MüdürlüğündenMüdürlüğünden 100100 binbin
TL,TL, SalvadorSalvador AsaaelAsaael GençlikGençlik KamplarıKampları içiniçin SayınSayın
AliAli YalmanYalman veve GrasiaGrasia YalmanYalman tarafındantarafından 3030 binbin
TLTL sponsorluksponsorluk desteğidesteği yapılmıştıryapılmıştır..

 GenelGenel MüdürlükMüdürlük bütçesininbütçesinin 100100 binbin TLTL yeye
çıkarılmasıçıkarılması sağlanmıştırsağlanmıştır..

 DünyaDünya GençlerGençler ŞampiyonasındaŞampiyonasında iseise TurkcellTurkcell
inin 1515 binbin TLTL liklik birbir desteğidesteği olmuşturolmuştur..



 BuBu desteklerdestekler içiniçin tümtüm sponsorlarımızasponsorlarımıza
teşekkürlerimiziteşekkürlerimizi iletiyoruziletiyoruz..

 ÖnümüzdekiÖnümüzdeki dönemlerdedönemlerde dede bubu destekleredesteklere
ihtiyacımızihtiyacımız olacaktırolacaktır veve faaliyetlerimizifaaliyetlerimizi özellikleözellikle
bizlerebizlere destekdestek olacakolacak yerelyerel yöneticilerinyöneticilerin
olduğuolduğu şehirlerimizdeşehirlerimizde yapmayayapmaya özenözen
göstereceğizgöstereceğiz..





 GeçtiğimizGeçtiğimiz 44 seneliksenelik dönemdedönemde gençlerimizegençlerimize
çokçok özelözel birbir ilgiilgi veve destekdestek gösterdikgösterdik..

 AnkaraAnkara BilkentBilkent ÜniversitesindeÜniversitesinde 125125 gencimizingencimizin
katıldığıkatıldığı gençlikgençlik kampı,kampı, İzmirİzmir ÇeşmedeÇeşmede 6060
gencimizingencimizin katıldığıkatıldığı SalvadorSalvador AssaelAssael GençlikGençlik
Kampı,Kampı, AnkaradaAnkarada iseise yaklaşıkyaklaşık 3030 gencimizingencimizin
katıldığıkatıldığı GençGenç MilliMilli TakımlarTakımlar SeçmeSeçme KampıKampı veve
SalvadorSalvador AssaelAssael GençGenç MilliMilli TakımlarTakımlar HazırlıkHazırlık KampıKampı
yanıyanı sırasıra internetinternet ortamındaortamında çalışmalarçalışmalar yapılarakyapılarak
gençlerimizingençlerimizin turnuvalaraturnuvalara hazırlanmasıhazırlanması veve briçbriç
düzeylerinindüzeylerinin yükselmesiyükselmesi sağlanmıştırsağlanmıştır..





 İlkİlk defadefa İlİl veve BölgeBölge GençlerGençler TakımTakım
ŞampiyonalarıŞampiyonaları düzenlenmiş,düzenlenmiş, 3737 masamasa ileile TürkiyeTürkiye
GençlerGençler TakımTakım ŞampiyonasıŞampiyonası yapılmıştıryapılmıştır..

 PolonyaPolonya WroclawdaWroclawda AvrupaAvrupa GençlerGençler
ŞampiyonasıŞampiyonası,, AmerikaAmerika AtlantadaAtlantada DünyaDünya AçıkAçık
GençlerGençler ŞampiyonasıŞampiyonası,, NorveçNorveç TrømsødeTrømsøde AvrupaAvrupa
GençlerGençler ŞampiyonasıŞampiyonası,, BulgaristanBulgaristan StaraStara ZagoradaZagorada
BalkanBalkan ŞampiyonasıŞampiyonası,, FransaFransa ParistePariste 11.. ParisParis AçıkAçık
GençlerGençler ŞampiyonasıŞampiyonası veve İstanbuldaİstanbulda DünyaDünya
GençlerGençler TakımTakım ŞampiyonalarıŞampiyonaları olmakolmak üzereüzere
uluslararasıuluslararası turnuvalaraturnuvalara katılımlarıkatılımları sağlanmıştırsağlanmıştır..

 AyrıcaAyrıca birbir çokçok festivalfestival tarzındatarzında turnuvalaraturnuvalara
gönderilmişlerdirgönderilmişlerdir..



 1616 yaşyaş altınaaltına briçbriç sporunusporunu sevdirmek,sevdirmek,
tanıtmaktanıtmak veve sporcusporcu yetiştirmekyetiştirmek amacıylaamacıyla 7070 ee
yakınyakın katılımcıkatılımcı ileile Mersin’Mersin’ dede ilkilk kezkez KüçüklerKüçükler
YazYaz KampıKampı düzenlenmiştirdüzenlenmiştir..



 KampKamp sonundasonunda ilkilk kezkez TürkiyeTürkiye UU1616 İkiliİkili
ŞampiyonasıŞampiyonası yapılmıştıryapılmıştır..
 TakibenTakiben yapılanyapılan 1313.. AvrupaAvrupa GençlerGençler İkiliİkili
ŞampiyonalarındaŞampiyonalarında 44.. veve 55.. liklik eldeelde edilmiştiredilmiştir..



 20132013--20162016 FederasyonFederasyon FaaliyetFaaliyet takvimindetakviminde
yeryer alanalan turnuvalarturnuvalar başarıbaşarı ileile yönetilmiş,yönetilmiş, ulusalulusal
ikiliikili şampiyonalarınşampiyonaların elemeeleme seanslarındakiseanslarındaki
formatformat değişikliğideğişikliği titizlikletitizlikle uygulanmış,uygulanmış,
turnuvalardaturnuvalarda oluşturulanoluşturulan apelapel komitelerikomiteleri
kararlarıkararları gerekçelerigerekçeleri ileile birliktebirlikte raporlanarakraporlanarak
MHKMHK tarafındantarafından arşivlenmesiarşivlenmesi sağlanmıştırsağlanmıştır..



 YönetimimizYönetimimiz süresincesüresince BursaBursa veve MalatyaMalatya’’ dada
20072007 KuralKural DeğişikleriDeğişikleri EğitimiEğitimi;; OrduOrdu,, EskişehirEskişehir,,
LüleburgazLüleburgaz,, Balıkesir,Balıkesir, AntalyaAntalya veve İzmirİzmirdede HakemHakem
KurslarıKursları gerçekleştirilerekgerçekleştirilerek toplamtoplam 5252 adetadet yeniyeni
hakemhakem kazandırılmışkazandırılmış veve 77 adetadet eskieski hakemimizinhakemimizin
faalfaal olmasıolması sağlanmıştırsağlanmıştır..

 DahaDaha önceönce ulusalulusal turnuvaturnuva deneyimideneyimi olmayanolmayan
2424 yeniyeni hakemimizehakemimize ulusalulusal turnuvalarımızdaturnuvalarımızda
görevgörev verilmiştirverilmiştir..

 İlkİlk kezkez faalfaal hakemhakem seminerisemineri veve terfiterfi sınavlarısınavları
yapılarakyapılarak hakemlerimizinhakemlerimizin düzeylerinindüzeylerinin artırılmasıartırılması
sağlanmış,sağlanmış, terfileriterfileri objektifobjektif kriterlerekriterlere göregöre
yapılmıştıryapılmıştır..



 20132013 TürkiyeTürkiye KulüplerKulüpler ŞampiyonasıŞampiyonası finallerifinalleri
öncesindeöncesinde BursadaBursada üstüst düzeydüzey 2020 hakemimizlehakemimizle
ilkilk defadefa birbir HakemHakem ÇalıştayıÇalıştayı yapılarakyapılarak görüşgörüş
alışverişindealışverişinde bulunulmuşturbulunulmuştur..

 ÜniversitelerarasıÜniversitelerarası SporSpor FederasyonununFederasyonunun
düzenlediğidüzenlediği şampiyonalaraşampiyonalara dada hakemhakem veve
malzememalzeme desteğidesteği verilmiştirverilmiştir..



 MersinMersin,, SamsunSamsun,, TunceliTunceli,, ErzincanErzincan veve VanVan’’
dada sporcusporcu eğitimieğitimi içiniçin BriçBriç GeliştirmeGeliştirme veve
ÖğrenmeÖğrenme KurslarıKursları düzenlenerekdüzenlenerek yeniyeni
sporcularınsporcuların veve yeniyeni kulüplerinkulüplerin katılımıkatılımı
sağlanmıştırsağlanmıştır..

 KulüplerimizinKulüplerimizin ihtiyacınıihtiyacını karşılamakkarşılamak üzereüzere
İzmirİzmir,, DatçaDatça,, GiresunGiresun veve ZonguldakZonguldak’ta’ta 11..
Kademe,Kademe, AdanaAdana veve GiresunGiresun’da’da 22.. KademeKademe
olmakolmak üzereüzere AntrenörAntrenör YetiştirmeYetiştirme KurslarıKursları
yapılmıştıryapılmıştır..





 UluslararasıUluslararası düzeydedüzeyde iseise 77.. veve 88.. EBLEBL
FederasyonFederasyon YetkilileriYetkilileri Semineri’Semineri’ nene veve 22.. EBLEBL
GençlerGençler KoçKoç Semineri’Semineri’nene katılınmışkatılınmış veve
hakemlerimizinhakemlerimizin 88.. veve 1010.. EBLEBL TurnuvaTurnuva
DirektörleriDirektörleri TemelTemel KursuKursu’na’na katılımıkatılımı
sağlanmıştırsağlanmıştır..
 YurtYurt dışındandışından enen üstüst düzeydüzey kişilerlekişilerle işbirliğiişbirliği
yapılarakyapılarak skorizasyonskorizasyon veve hakemhakem eğitimeğitim
kurslarıkursları düzenlenmiştirdüzenlenmiştir..



 YönetimimizYönetimimiz dönemindedöneminde EndonezyaEndonezya Bali’deBali’de
yapılanyapılan DünyaDünya KadınlarKadınlar TakımTakım Şampiyonası’Şampiyonası’
ndanda çeyrekçeyrek final,final, PolonyaPolonya Wroclaw’daWroclaw’da yapılanyapılan
AvrupaAvrupa GençlerGençler ŞampiyonasıŞampiyonası’nda’nda 55.. lik,lik,
AmerikaAmerika Atlanta’daAtlanta’da yapılanyapılan DünyaDünya AçıkAçık
GençlerGençler ŞampiyonasıŞampiyonası’nda’nda takımlardatakımlarda 33.. lük,lük,
BAMBAM takımlardatakımlarda 11.. liklik veve ikilideikilide 22.. lik,lik, AvrupaAvrupa
MilliMilli TakımlarTakımlar ŞampiyonasıŞampiyonası’nda’nda SenyörlerSenyörler
kategorisindekategorisinde 44.. lük,lük, Polonya’dakiPolonya’daki DünyaDünya
ŞampiyonasıŞampiyonası’nda’nda SenyörlerSenyörler kategorisindekategorisinde
çeyrekçeyrek finalefinale imzaimza atılmıştıratılmıştır..





 KoçKoç ÜniversitesindeÜniversitesinde WBFWBF ileile birliktebirlikte yapılanyapılan
DünyaDünya GençlerGençler Şampiyonası,Şampiyonası, evev sahipliğimizdesahipliğimizde
gerçekleşmiştirgerçekleşmiştir.. TurnuvayaTurnuvaya 44 kategoridekategoride dede
katılımkatılım sağlanaraksağlanarak veve ilkilk defadefa yapılanyapılan 1616 yaşyaş
altıaltı kategoriyekategoriye katılankatılan çokçok azaz sayıdakisayıdaki ülkelerülkeler
arasındaarasında yerimiziyerimizi almayıalmayı başardıkbaşardık..





 KullanılmayanKullanılmayan talimatlartalimatlar yürürlüktenyürürlükten
kaldırılmış,kaldırılmış, yetersizyetersiz olanlarolanlar güncelgüncel halehale getirilmiş,getirilmiş,
YarışmaYarışma veve HakemHakem Talimatı’Talimatı’ndanda ayrıntılıayrıntılı veve güncelgüncel
değişikliklerdeğişiklikler yapılmıştıryapılmıştır..

 YarışmalaraYarışmalara katılamayankatılamayan takımlartakımlar yerineyerine
alınacakalınacak takımlarıntakımların aynıaynı İlİl veyaveya BölgedenBölgeden olmasınaolmasına
yönelikyönelik yasalyasal değişiklikdeğişiklik yapılmışyapılmış veve uygulanmıştıruygulanmıştır..

 Hakem sınıflandırması detaylı ve objektif
kriterleri olan bir hale getirilmiştir.

 Briç sezonunu takvim yılı ile uyumlu hale
getirilerek bir çok karışıklığın önüne geçilmiştir.



 EskimişEskimiş veve yetersizyetersiz olanolan masterpointmasterpoint
sistemimizsistemimiz yenilenerekyenilenerek ÜlkemizeÜlkemize özgüözgü YeniYeni
MasterpointMasterpoint SistemiSistemi geliştirilmişgeliştirilmiş veve
uygulamayauygulamaya konmuşturkonmuştur..

 OnlineOnline lisanslisans alma,alma, vize,vize, bilgibilgi yenilemeyenileme veve
turnuvaturnuva kaydıkaydı gibigibi birbir çokçok işleminişlemin yapılabilmesiyapılabilmesi
ileile turnuvaturnuva kuyruklarıkuyrukları sonasona ermişermiş veve briçbriç
camiasınacamiasına yakışıryakışır birbir ortamortam sağlanmıştırsağlanmıştır..



 İkiliİkili turnuvalardaturnuvalarda dağıtılandağıtılan masterpointmasterpoint
miktarımiktarı artırılmış,artırılmış, derecelerdereceler arasındakiarasındaki farkfark
azaltılmış,azaltılmış, dahadaha adiladil veve üstüst sıradasırada kalmanınkalmanın
önemliönemli olduğuolduğu birbir puanlamapuanlama sağlanmıştırsağlanmıştır..
 MasaMasa sayısı,sayısı, bordbord sayısısayısı gibigibi ölçütlerinölçütlerin
hesabahesaba katılmasıylakatılmasıyla turnuvalarturnuvalar arasındakiarasındaki
puanpuan adaletiadaleti sağlanmıştırsağlanmıştır..
 FestivalFestival türütürü bölgeselbölgesel turnuvalardaturnuvalarda
puanlamapuanlama kriterlerikriterleri belirlenmişbelirlenmiş veve bunabuna
titizlikletitizlikle uyulmuşturuyulmuştur..



 KulüplerdeKulüplerde yapılanyapılan takımtakım maçı,maçı, bireyselbireysel veve
lehmanlehman gibigibi ikiliikili dışındakidışındaki turnuvalaraturnuvalara
masterpointmasterpoint verilebilmesiverilebilmesi sağlanmıştırsağlanmıştır..
 TurnuvaTurnuva sonuçlarınınsonuçlarının girişigirişi kolaylaşmıştırkolaylaşmıştır..
ÜlkemizdeÜlkemizde yaygınyaygın olarakolarak kullanılankullanılan skorskor
programlarıprogramları ileile uyumluuyumlu olduğuolduğu içiniçin turnuvaturnuva
dosyasınıdosyasını yükleyerekyükleyerek artıkartık turnuvaturnuva sonuçsonuç girişigirişi
çokçok süratlisüratli birbir şekildeşekilde yapılabilmektediryapılabilmektedir..
 Sporcularımızın vize kaydı ve takibi
kolaylaşmış, vize yapma işleminde insan
hataları ve vize ücreti kaybı engellenmiştir.





 FederasyonFederasyon olarakolarak Soma’daSoma’da yaşananyaşanan elimelim
madenmaden kazasıkazası sonucusonucu hayatınıhayatını kaybedenkaybeden
işçilerimizinişçilerimizin yanındayanında olduğumuzuolduğumuzu göstermekgöstermek
içiniçin SomaSoma MadenMaden İşçilerineİşçilerine DestekDestek TBFTBF
SimultaneSimultane İkiliİkili TurnuvasıTurnuvası düzenlemiş,düzenlemiş, duyarlıduyarlı
katılımcılardankatılımcılardan veve kulüplerimizdenkulüplerimizden toplanantoplanan
yardımyardım paralarıparaları FederasyonFederasyon tarafındantarafından 1010 binbin
TLTL yeye tamamlanaraktamamlanarak ihtiyacıihtiyacı olduğuolduğu yerindeyerinde
saptanansaptanan birbir aileaile adınaadına bankabanka hesabınahesabına
yatırılmıştıryatırılmıştır..






