
 

 

 

 

 

DOĞA KOLEJİ  

SATRANÇ TURNUVASI 2015 

YÖNERGESİ 

 
 

İLİ İSTANBUL İLÇESİ KADIKÖY  

YARIŞMA ADI Doğa Koleji Satranç Turnuvası 2015 

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ 13 Haziran 2015 YERİ 
Doğa Koleji  
Kadıköy Kampüsü 
 

SON BAŞVURU TARİHİ 8 Haziran 2015, Pazartesi SİSTEM 6 tur İsviçre Sistemi 

DÜŞÜNME SÜRESİ 15 dak.+5 saniye/hamle eklemeli 
 

ORGANİZASYON Kadıköy Doğa Koleji – İstanbul Satranç İl Temsilciliği 

ÖDÜLLER 6. maddede ödüller kısmında açıklanmıştır. 

 

1. GENEL ESASLAR:  
 FIDE ve TSF Satranç Yarışmaları Talimatı geçerlidir. 
 
2. KATILIM:  

i. Turnuvada oynamak için 2014–2015 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  ve 
kampanya.tsf.org.tr adresinde mevcuttur. 16 yaş altı sporcular için lisans/vize ücreti bulunmamaktadır, 

online lisans/vize yaptırmalıdırlar. 
 
ii. Turnuva 3 (üç) kategoride yapılacaktır. 

• Pawns; 2008 doğumlu sporcular, (75 sporcu)  

• Knights; 2007 doğumlu sporcular, (75 sporcu)  

• Bishops; 2006 doğumlu sporcular, (75 sporcu)  

 
3. KAYITLAR: 

 

Turnuvaya kayıtlar alttaki linkten yapılacaktır. 
 

 http://www.dogakoleji.com/haberetkinlik/doga-koleji-chess-tournament-kindergarten--primary-level 

 
Katılım toplamda 225 sporcu ile sınırlıdır. Online kayıtlar 28.05.2015 Perşembe günü saat 16:00 itibari ile 
açılacaktır. Kontenjan dolduğunda online kayıt sistemi son başvuru tarihi beklemeden kapatılacaktır.  

 
4. ZAMAN KONTROLÜ: 
Turnuva, İsviçre sistemiyle 6 tur, 15 dakika + 5 saniye/hamle eklemeli tempoda oynanacaktır.  

 
5. DEĞERLENDİRME: 
Turnuva sonuçları raiting hesaplamalarında kullanılmayacaktır.     

 
6. ÖDÜLLER: 

Her Kategorilerde;   

İlk 3’ e Kupa  

İlk 10 erkek sporcuya Madalya.  

İlk 5  kız sporcuya Madalya.   

Her yaş grubundan ilk 5’ e giren ve Avrupa Satranç Şampiyonası Konya’ya katılacak Doğa Koleji satranç 
sporcularına 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında planlanacak  Satranç Eğitim Kampı.  

http://www.istanbul.tsf.org.tr/
http://www.istanbul.tsf.org.tr/
http://kampanya.tsf.org.tr/
http://www.dogakoleji.com/haberetkinlik/doga-koleji-chess-tournament-kindergarten--primary-level


 

 

 

 

 

DOĞA KOLEJİ  

SATRANÇ TURNUVASI 2015 

YÖNERGESİ 

 
 
 

 
7. EŞİTLİK BOZMA: 
Derecelerin belirlenmesi amacıyla sırası ile Buchholz-1, Buchholz-2, Sonneborn – Berger, Galibiyet sayısı fazlalığı 
ve yaş kriterine (yaşı küçük olan) bakılır. 
 
8. ÖZEL KONULAR: 

i. Turnuva bireysel olarak düzenlenecek ve okullar Pawns, Knights, Bishops, kategorilerinde en fazla 4’ er 

sporcu ile katılabileceklerdir. Kategoriler arasında geçiş yapılamayacaktır.  
ii. Katılımcı sayısına göre tur sayısını artırmaya - eksiltmeye, eşlendirme sistemini ve tur saatlerini 

değiştirmeye başhakem yetkilidir. Olası değişiklikler teknik toplantıda duyurulur. 
iii. FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik sayılma süresi “15”(onbeş) dakikadır. Geç kalma 

süresi, başhakemin turu başlattığı andan itibaren geçerlidir. 
iv. 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. 

v. 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. 

vi. FIDE Kuralları Ek-A.5. maddesine göre yarışma boyunca Ek-A.4. maddesi uygulanır. 
vii. Turnuvada Haziran 2015 UKD Listesi ile Haziran 2015 tarihli turnuva öncesi son ELO listesi kullanılacaktır. 

viii. İtiraz kurulu kurulmayacak olup, başhakemin kararı nihaidir. 
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. 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. BİLDİRİM: 
 
   İ   FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik sayılma süresi “15”(onbeş) dakikadır. Bu         

   süre, başhakemin turu başlattığı andan itibaren geçerlidir. 

   İİ  FIDE satranç kuralları 9.1.b. uyarınca berabere yapılabilmesi için minimum hamle sayısı yoktur. 
 
Yarışmaya katılan tüm sporcu bu yönergeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.  

 

 
10. İLETİŞİM: 

Turnuva Koordinatörü : Beyhan Somalı      

GSM                              : 0 532 5865878 

E-posta                         : beyhan.somali@dogakoleji.com     

Turnuva Adresi            : Doğa Koleji Kadıköy kampüsü  
                                      Acıbadem Mh. Zeamet Sk. No:17 
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11. TURNUVA PROGRAMI: 

 

TARİH SAAT AÇIKLAMA 

8 Haziran 2015 

Pazartesi 
 

16.00  Son Başvuru Tarihi   

13 Haziran 2015 
Cumartesi 

 

09.00-09.30 Kayıt Kontrol  

09.15 Teknik Toplantı  

10.00 1.  TUR 

11.00 2.  TUR 

12.00 3.  TUR 

13.30 4.  TUR 

14.30 5.  TUR 

15.30 6.  TUR 

Son Tur Bitiminde Ödül Töreni ve Kapanış 

 

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

duyurulacaktır. 

 

http://www.istanbul.tsf.org.tr/

