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İLİ İZMİR İLÇESİ GAZİEMİR 

YARIŞMA ADI ROTA KOLEJİ SATRANÇ KULÜBÜ ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 
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BAŞLAMA-BİTİŞ 
TARİHİ 

14.04.2018 
15.04.2018 YERİ OKUL YERLEŞKESİ 

SON BAŞVURU TARİHİ 11.04.2018 17:00 SİSTEM İSVİÇRE SİSTEMİ-TAKIM / 6 TUR 

DÜŞÜNME SÜRESİ 45’+30’’ EKLEMELİ TEMPO 

ORGANİZASYON ROTA KOLEJİ SATRANÇ KULÜBÜ VE SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ 
 

 

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

 

 

2.1 Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2010 ve öncesinde doğanlar 
katılabilecektir. 

2.2 Turnuvada 
KATEGORİ ADI KATEGORİ KRİTERİ 

KÜÇÜKLER KATEGORİSİ 1. – 4. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular 
YILDIZLAR KATEGORİSİ 5. – 8. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular 
GENÇLER KATEGORİSİ 9. – 12. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular 

olmak üzere sporcular 3 kategoride yarışacaktır. Her kategoride başvuru sırasına göre ilk 50 
takım kabul edilecektir. Her okul her kategoride sadece tek takımla katılabilir. 

2.3 Başvurular, okul idarecilerinin, 'KAYIT FORMU ' nu excell belgesi olarak, eksiksiz doldurarak, 10 
Nisan 2018 saat 17:00 ye kadar , yasaaltun@gmail.com mail adresine veya okula yapılacaktır. 
Kayıt formu , elektronik ortamda, excell belgesi olarak, rotakoleji.com adresinde bulunmaktadır. 

2.4 Başvurularda; sporcunun adı soyadı, doğum tarihi (gün, ay yıl), TC. Kimlik Numarası, UKD, 
(varsa) ELO puanı ile FIDE ID kodunun, ayrıca telefon numarasının eksiksiz olarak bulunması 
zorunludur. Geç kayıt veya eksik bilgiden kaynaklanacak hak kayıplarından başvuru sahipleri 
sorumludur. 

2.5 Tüm katılımcıların kayıt kontrol işlemini Teknik Toplantı öncesi tamamlamaları gerekmektedir. 
2.6 Birinci Tur eşlendirmesi belirtilen programa göre yapılacaktır. Kayıt kontrol süresinden sonra 

gelen takımlar UKD vb. ayrım gözetilmeksizin ilk tur eşlendirmesine listenin sonuna eklenerek 
alınır. 

2.7 Birinci tur başladıktan sonra gelen takımlar bir sonraki tura alınır. İkinci turdan önce sıralama 
yenilenerek 2. tur eşlendirmesi yapılır. İkinci tur eşlendirmesi duyurulduktan sonra yarışmaya 
yeni sporcu alınmaz. 

 

 

3.1 Derecelerin eş puanla paylaşılması halinde sırası ile: Maç puanı (kazanç:2, beraberlik:1, 
kayıp:0)[13], Aralarındaki maç (14), Olimpiad Khanty Mansysk Matchpoints (2-1-0)[56], Masa 
Puanı[1], ve  Kura Çekimi eşitlik bozma yöntemleri uygulanır. 

3.2 En az 4 maç oynayan sporculardan, hükmen maç dahil en çok puanı alan 3 sporcuya madalya  
ve ödül verilir. Puan eşitliği durumunda, sırası ile % başarısı yüksek olan öne geçer. Hala eşitlik 
sürüyorsa final sıralamada üstte olan sporcu öne geçer. 

 

 

4.1 Turnuva sonuçları  UKD hesaplamalarında kullanılacaktır. 

1. GENEL HÜKÜMLER 

2.  KATILIM ve BAŞVURU 

3.  EŞİTLİK BOZMA 

4. DEĞERLENDİRME 

mailto:00yekadar%2Cyasaaltun@gmail.commailadresineveyaokulayap%C4%B1lacakt%C4%B1r
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5.1 Her kategoride, ilk üç takıma, kupa ve satranç gösterim panosu ( 9 Adet ) 
5.2 Her kategoride, ilk üç takımın, öğretmen ve sporcularına madalya ( 54 Adet ) 
5.3 Her kategoride, ilk üç takımın öğretmenine, 100 TL hediye çeki ( 9 Adet ) 
5.4 Her kategoride, her masada, ilk üç öğrenciye madalya ( 36 Adet ) 
5.5 Her kategoride, her masada, 1. olan sporculara 75 TL hediye çeki ( 12 Adet ) 
5.6 Her kategoride, her masada, 2. olan sporculara 50 TL hediye çeki ( 12 Adet ) 
5.7 Her kategoride, her masada, 3. olan sporculara 25 TL hediye çeki ( 12 Adet ) 
5.8 Turnuvadan çıkartılan, son turda hükmen kaybeden ve ödül törenine katılmayan sporcular hak 

iddia edemezler 
5.9 Sporcular hak ettikleri ödüllerin tamamını alır. 

 

 

6.1 İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı kesindir. 
 

 

7.1 Eşlendirmede Swiss Manager Unicode yazılımı kullanılacaktır. 
7.2 Turnuva da FIDE Satranç Kuralları 6.7.1 uyarınca hükmen yenik sayılma süresi 15 (onbeş) 

dakika olarak belirlenmiştir. Satranç tahtasının başına, hükmen yenik sayılma süresinden sonra 
gelen bir oyuncu, hakem aksi yönde karar vermemişse oyunu kaybeder. Bu süre hakemin turu 
başlattığı andan itibaren hesaplanır. 

7.3 FIDE Satranç Kuralları 9.1.2 geçerlidir. 
7.4 FIDE Satranç Kuralları 11.3.2.1 ve 11.3.2.2 uyarınca; bir oyun sırasında, bir oyuncunun oyun 

sahasında cep telefonu, elektronik haberleşme aracı veya satranç hamleleri önerebilecek her 
hangi bir cihaz bulundurması yasaktır. Bu türden bir cihazı oyun sahasında üzerinde 
bulundurduğu belirgin/aşikâr ise söz konusu oyuncu oyunu kaybedecektir. Rakibi kazanacaktır. 

7.5 Başhakem, katılım sayısına göre tur sayısını, programını ve eşlendirme sistemini değiştirmeye 
yetkilidir; olası böylesi bir değişiklik Teknik Toplantı’da duyurulur. 

7.6 Tüm eşlendirme  ve  sonuçlar  yarışma salonunda  panolarda  ve http://www.rotakoleji.com 
web sayfasında duyurulacaktır. 

7.7 Turnuvanın başlangıç sıralamasında "Maksimum Rating" sistemi uygulanacaktır. Maksimum 
Rating, başlangıç sıralamasında sporcunun ELO ve UKD listelerindeki en yüksek puanını dikkate 
alan sıralama sistemidir. 

7.8 Turnuvada güncel UKD/ ELO listesi kullanılacaktır. 
7.9 Tüm katılımcılar bu yönergeyi okumuş ve uymayı kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

8.1 Takım Ana Listeleri: 
8.1.1 Yarışmalarda, ana listelerde, en az dört, en fazla altı sporcu olacaktır. 
8.1.2 Güç Ortalaması: Takımların güç ortalaması (kuvvet dereceleri), maksimum ratinge 

göre en yüksek 4 sporcunun rating ortalaması ile bulunur. 
 

8.1.3 Takım Ana Listelerinde Sıralama: Takımların ana listesinde sporcuların 
sıralanmasında herhangi bir ölçüt bulunmamaktadır. Ana liste nasıl verildiyse o 
liste üzerinden maça çıkış işlemi yapılacaktır. Verilen Ana Listeler turnuvanın 
sonuna kadar değiştirilemez. 

8.2 Yarışma Usulü: Takımlar dört masa üzerinden oynayacaklardır. 

5. ÖDÜLLER 

6.  İTİRAZ 

7. BİLDİRİM 

8.  YARIŞMA ESASLARI 

http://www.rotakoleji.com/
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8.3 Takımların Maça çıkış Listeleri: 

8.3.1 Takımlarda, maça çıkış sırasında; her turda, ana liste sırası bozulmadan yukarıdan 
aşağıya doğru işaretlenen herhangi dört sporcu sıra ile yer alır, 

8.3.2 Maça çıkış listesinde eksik işaretlenerek maça çıkış listesi verilemez. 
(örnek; 1-3-4 gibi) 

8.3.3 Takım ana listeleri ilan edilen tur başlangıç saatinden 30 (otuz) dakika önce 
verilecektir. 

8.3.4 Birinci tur öncesi, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi 
durumunda, Başhakem ana listede yer alan ve en üstteki ilk dört sporcuyu birinci 
turda yer alacak sporcular olarak duyurur. 

8.3.5 Sonraki turlarda, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi durumunda 
Başhakem bir önceki turda yer alan dört sporcuyu o turda yer alacak sporcular olarak 
duyurur. 

8.4 Eksik Sporcu ve Hükmen Kaybetme: 

8.4.1.1 Bir takım, en fazla bir eksik sporcu ile maça başlayabilir ve o tur maçlarını 
tamamlayabilir. 

8.4.1.2 Turun başlangıcında, bir takımın, iki veya daha fazla sporcusunun eksik olması 
durumunda maç başlatılmaz, takım,geç kalma süresi sonunda eksik sporcularının 
gelmemesi halinde o turda hükmen kaybeder. 

8.4.1.3 Herhangi bir nedenle iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden takımlar 
turnuvadan çıkarılırlar. 

 

 

9.1 Turnuva Direktörü : Serkan Gözder İletişim Telefonu : 0506 5878400 
 

 

TURNUVA PROGRAMI 

Tarih Saat Açıklama 
 
 
 

14 Nisan 2018 
Cumartesi 

08:30 – 09:30 Kayıt Kontrol İşlemlerinin Başlaması - Bitişi 
09:30 Teknik Toplantı 

09:50 1.Tur Eşlendirmesinin İlanı 

10:00 1. Tur 

13:00 2. Tur 

16:00 3. Tur 
 

15 Nisan 2018 
Pazar 

09:30 4. Tur 

12:30 5. Tur 

15:30 6. Tur 

Son Turun Bitiminden Sonra ÖDÜL TÖRENİ 
 

9.  İLETİŞİM 

10. PROGRAM 
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