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BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ 

 

 

09-10 Nisan 2016 

 

 

YER 

 

Özel Doğa 

Bayrampaşa 2 

Bilim Okulu 

  

 SON BAŞVURU TARİHİ 

  

4 Nisan 2016, Pazartesi  

 

SİSTEM 

 

6 tur İsviçre Sistemi 

  

 DÜŞÜNME SÜRESİ 

 

35 dak.+30 saniye/hamle eklemeli 

 

ORGANİZASYON 

 

Özel Doğa Eğitim Kurumları – İstanbul Satranç İl Temsilciliği 

 

ÖDÜLLER 

 

6. maddede ödüller kısmında açıklanmıştır. 

 

1. GENEL ESASLAR: 

TSF satranç yarışmaları talimatları, prosedürleri ve uygulama yönergeleri ile FIDE Satranç Kuralları 

geçerlidir. 
 

2. KATILIM: 

* Turnuvada oynamak için 2015–2016 sezonu vizeli TSF sporcu lisansı gereklidir. Lisans kontrolleri 

http://lisans.tsf.org.tr adresinde TSF Lisans Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. 16 yaş altı sporcular 

için lisans/vize ücreti bulunmamaktadır, online lisans/vize yaptırmalıdırlar. Detaylı bilgiler 

lisans.tsf.org.tr adresinde mevcuttur. 16 yaş altı sporcular için lisans/vize ücreti bulunmamaktadır, 

online lisans/vize yaptırmalıdırlar. 

 

     * Turnuva 4 (dört) kategoride yapılacaktır. 

 
•  PIYONLAR ; 1.sınıf sporcular,  

 
•  ATLAR        ; 2.sınıf sporcular,  

 
•  FILLER       ; 3.sınıf sporcular,  

 

•  KALELER    ; 4.sınıf sporcular 

  

 
   3. KAYITLAR: 

  Turnuvaya kayıtları alttaki linkten yapılacaktır. 

 

    http://www.dogaokullari.com/basvurular/satrancturnuva/ 
 

Katılım toplamda 250 sporcu ile sınırlıdır.  
Online kayıtlar     26.03.2016 Cumartesi günü saat   16:00 itibari ile açılacaktır.  

 

  

 

http://lisans.tsf.org.tr/
http://www.dogaokullari.com/basvurular/satrancturnuva/
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 4. ZAMAN KONTROLÜ: 

   Turnuva, İsviçre sistemiyle 6 tur, 35 dakika + 30 saniye/hamle eklemeli tempoda oynanacaktır. 

 

 5. DEĞERLENDİRME: 

   Turnuva sonuçları UKD hesaplamalarında kullanılacaktır. 

 

   6. ÖDÜLLER 

     Her Kategorinin BİRİNCİSİNE %100 DOĞA OKULU EĞİTİM BURSU verilecek. 
      

     Her Kategoride;  

     İlk 3  Takıma Kupa  

     İlk 3  Takım Sporcusuna Madalya  

     İlk 5  Erkek Sporcuya Madalya 

     İlk 5  Bayan sporcuya Madalya 

     Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek. 

 

   7. EŞİTLİK BOZMA: 

i. Turnuva final sıralaması için sırasıyla; Bucholz-1 (Alttan), Bucholz-2 (Alttan), Sonneborn-Berger, 

Galibiyet Sayısı, Siyahlar ile en çok oynayan ve kura çekimi eşitlik bozma yöntemleri uygulanır. 

ii. Okulların puanlarının eşitliği durumunda sırasıyla eşitlik bozmalar toplamına bakılır. 

iii. Yarışma sonunda aynı kategoride tam puanlı birden fazla sporcu olması durumunda aralarında 

sıralama Altın Puan maçı yapılacaktır (5dk-4dk) (Aynı takım sporcuları hariç). 

iv. Altın puan maçı, Federasyon Eleme Sistemi Prosedürüne göre oynanır. 

(Bkz. http://www.tsf.org.tr/images/stories/fide_kurallari/eleme_sistemi_yayin2013.pdf).  

v. Sıralama maçı yapılması durumunda eşitlik bozma maçları sonrasındaki sıralamaya göre ödüller 

verilir. 

 

 8. ÖZEL KONULAR: 

i. İ.Turnuva her kategoride bireysel takım turnuvası olarak düzenlenecek ve okullar Piyonlar,            

Atlar, Filler, Kaleler kategorilerinde en fazla 3’ er sporcu ile katılabileceklerdir. 

Kategoriler arasında geçiş yapılamayacaktır. Takım sıralaması en fazla puan toplayan 2 

sporcunun puanlarının toplamıyla oluşturulacaktır. 

ii.  Katılımcı sayısına göre tur sayısını artırmaya – eksiltmeye ve tur saatlerini değiştirmeye 

başhakem yetkilidir. Olası değişiklikler teknik toplantıda duyurulur. 

iii.  FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca geç kalma süresi “15” (onbeş) dakikadır. Satranç 

tahtasının başına, geç kalma süresinden sonra gelen bir oyuncu hakem aksi yönde karar 

vermemişse oyunu kaybeder. Bu süre hakemin turu başlattığı andan itibaren hesaplanır. 

iv.  FIDE satranç kuralları 9.1.b. uyarınca berabere yapılabilmesi için minimum hamle sayısı 

yoktur. 

v. Kayıt kontrol işlemlerinin kapatılmasından sonra 1. tur başlamadan önce yarışma alanına gelen 

sporcular kontenjan dahilinde ratinglerine bakılmaksızın 1. tur için alttan eşlendirmeye 

alınabilir. 1.Tur başladıktan sonra gelen sporcular kontenjan dahilinde 2. Turdan itibaren 

turnuvaya dahil edilir. 2.tur öncesi başlangıç sıralaması yenilenerek eşlendirmeye devam edilir. 

vi. Bir tur gelmeyen oyuncu sonraki tura devam edeceğini başhakeme yazılı olarak bildirmediği 

takdirde bir sonraki turun eşlendirilmesine alınmaz. İki tur eşlendirildiği halde gelmeyen oyuncu 

turnuvadan çıkarılır. 
vii. İtiraz kurulu kurulmayacak olup, başhakemin kararı nihaidir. 

viii. Turnuvada teknik toplantı günündeki güncel UKD ve ELO listeleri kullanılacaktır. 

ix. Turnuvanın başlangıç sıralamasında "Maksimum Rating" sistemi uygulanacaktır. Maksimum 

Rating, başlangıç sıralamasında sporcunun ELO ve UKD listelerindeki en yüksek puanını dikkate 

alan sıralama sistemidir. 

x. Başhakemin aksi kararı olmadığı müddetçe, turnuvadan çıkarılan sporcular ile son turda hükmen 

kaybeden sporcular hiçbir ödül alamazlar. 

http://www.tsf.org.tr/images/stories/fide_kurallari/eleme_sistemi_yayin2013.pdf
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xi. FIDE Satranç Kuralları 11.3.b uyarınca; bir oyun sırasında, bir oyuncunun oyun sahasında cep 

telefonu, elektronik haberleşme aracı veya satranç hamleleri önerebilecek her hangi bir cihaz 

bulundurması yasaktır. Tüm cep telefonları ve benzer elektronik aletlerin tümüyle kapalı olduğu 

sürece oyuncunun çantasında bulundurmasına hakem izin verebilir. Oyuncuların telefonu / 
elektronik haberleşme aracını içine koydukları çanta oyun süresince görünür bir yerde olacaktır. 

Oyuncu bir nedenle yarışma salonu dışına çıkarsa, çanta yarışma salonunda kalacaktır. Oyuncu 

çantası ile birlikte dışarıya çıkmak durumunda kalırsa mutlaka hakeme bildirecektir. Hakem 

oyuncunun telefonu ile birlikte dışarıya çıkmasına izin vermeyecektir. Bir oyuncunun hakemin 

izni olmaksızın bu türden cihazları içinde bulundurduğu bir  çanta taşıması yasaktır. Bu türden 

bir cihazı oyun sahasında üzerinde bulundurduğu belirgin/aşikar ise söz konusu oyuncu oyunu 
kaybedecektir. Rakibi kazanacaktır. 

 

 

     9. İLETİŞİM: 

Turnuva Koordinatörü : Beyhan Somalı 

GSM : 0 532 586 58 78 

E-posta : beyhan.somali@dogakoleji.com 

         

        Turnuva Adresi     : Özel Doğa Bayrampaşa 2 Bilim Okulu 

 

        Adres                            : Topçular Mah. Rami Kışla Cad. 

                                              Tikveşli Sok. No: 6/1 Topçular- Eyüp / İstanbul  

 

       Telefon                        : Tel: +90 (212) 803 00 88  

        Turnuvaya katılan tüm sporcular bu yönergeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır. 

 
    10. TURNUVA PROGRAMI: 

 

1 Nisan 2016 Cuma 16.00 Son Başvuru Tarihi 

9 Nisan 2016 

Cumartesi 
 

09.00-09.30 Kayıt Kontrol 

09.30 Teknik Toplantı 

10.00 1. Tur 

12.00 2. Tur 

14.30 3. Tur 

10 Nisan 2016 

Pazar 
 

10.30 4. Tur 

12.30 5. Tur 

15.00 6. Tur 

Son Tur Bitiminde KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ 

 

Tüm eşlendirme ve sonuçlar yarışma salonunda panolarda ve www.istanbul.tsf.org.tr         

internet sayfasında duyurulacaktır. 

mailto:beyhan.somali@dogakoleji.com
http://www.istanbul.tsf.org.tr/

