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İLİ İSTANBUL İLÇESİ ŞİŞLİ 

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ 

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ 25-26-27 MART 2019 YERİ Özel Feriköy Ermeni Orta Ok. 

SON BAŞVURU TARİHİ 18 MartPazartesi SİSTEM RoundRobin Takım  

DÜŞÜNME SÜRESİ 45 dakika+ 30 saniye/hamle eklemeli tempo 

ORGANİZASYON Özel Feriköy Ermeni Orta Okulu  

ÖDÜLLER 
İlk 3 dereceye giren takımlara kupa, oyuncularına madalya verilecektir. 
Ayrıca kendi masalarında ilk 3 dereceye giren oyunculara madalya 
verilecektir. 

 
1. GENEL ESASLAR: 

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

2. KATILIM-KATEGORİLER:  
 

 Turnuva kapalı turnuvadır. 
 

 Turnuva KÜÇÜKLER (2008 doğumlu ve daha küçük yaştaki oyuncular) ve YILDIZLAR (2007-2006 ve 2005 

doğumlu oyuncular) olmak üzere 2 ayrı kategoride, takım turnuvası şeklinde düzenlenecektir.                                                                                                                          
 

 2008 doğumlu ve daha küçük yaştaki oyuncular üst kategoride (Yıldızlar) oynayabilir.  

 

Turnuvaya katılmak için 2018 -2019 sezonu vizeli TSF sporcu lisansı gereklidir.  
 

3. EŞİTLİK BOZMA:  
 Derecelerin eş puanla paylaşılması halinde sırası ile: Maç puanı (kazanç:2, beraberlik:1, kayıp:0) [13], 

OlimpiadKhantyMansyskMatchpoints (2-1-0) [56], Masa Puanı [1], Aralarındaki Maç [14] eşitlik bozma 

yöntemleri uygulanır. Eğer halen eşitlik sürüyorsaeş puanlı takımlar arasında 4 dakika + 2 saniye eklemeli tempoda 

bir yıldırım maçıyapılır.Yine eşitlik olması durumunda ise kura çekimi eşitlik bozma yöntemi uygulanır. 

 

 Oyuncunun masa derecesi alabilmesi için toplam tur sayısının en fazla 1 eksiği sayıda oyuna çıkmış olması 

gereklidir. Oyuncunun en çok oynadığı masa kendi masası, eşit sayıda farklı masalarda oynaması durumunda ise 

sayı değeri büyük olan masa (alt masa; 3. Masa = 4. Masa : 4. Masa) kendi masası sayılacaktır. Sıralama masa 

puanına göre yapılacak olup eşitlik durumunda toplam oyunları üzerinden yüzdesine ve takım sırasına bakılacaktır. 
 

4. BİLDİRİMLER:  
a. EşlendirmedeSwiss Manager Unicode yazılımı kullanılacaktır. 

b.  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. 

c. FIDE Satranç Kuralları 9.1.2 geçerlidir. 
d. 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. 

e. Turnuva programı teknik toplantıda kesinleştirilecektir. Başhakem, katılımcı sayısına göre turnuvanın 

programını, tur sayısını, zaman temposunu ve eşlendirme sistemini değiştirmeye yetkilidir; olası 

böylesi bir değişiklik Teknik Toplantı’da duyurulur.   

f. Tüm eşlendirme ve sonuçlar yarışma salonunda panolarda duyurulacaktır. 

g. Turnuvanın başlangıç sıralamasında "Maksimum Rating" sistemi uygulanacaktır. Maksimum Rating, 

başlangıç sıralamasında sporcunun ELO ve UKD listelerindeki en yüksek puanını dikkate alan 

sıralama sistemidir. 
h. Turnuvada güncel UKD/ ELO listesi kullanılacaktır. 
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5. YARIŞMA ESASLARI: 
Takım Ana Listeleri: 

a. Yarışmalarda, ana listelerde, en az dört, en fazla altı (4 asıl + 2 yedek) sporcu olacaktır.  

b. Güç Ortalaması: Takımların güç ortalaması (kuvvet dereceleri), maksimum ratinge göre en yüksek 4 

sporcunun rating ortalaması ile bulunur. 
c. Takım Ana Listelerinde Sıralama: Takımlar, takım ana listelerinde, “100 Kuvvet Derecesi puanı 

farkını gözeterek düzenleme yapabilirler, takımın maça çıkış listelerinde ana listeler dikkate 

alınacaktır. Ana listelerde aşağıda belirtilen ilkelere uyulması gereklidir: 1. “100 Kuvvet Derecesi 

puanı farkı” uygulamasında ana listede üst sıralarda yer alan oyuncuların altına yazılacak olan 

oyuncularda; üst sıralarda yer alan en düşük Kuvvet Derecesi puanlı oyuncudan en fazla 100 puan 

fazla olabilir, 2. Ana Listede ELO’suz bir oyuncu, ELO’lu bir oyuncunun önüne geçemez, 3. Ana 

Listede UKD’siz bir oyuncu, UKD’li bir oyuncunun önüne geçemez, 4. Ana Listede UKD’siz 

oyuncular arasında tercih kriteri yoktur. Bu kurallara uygun oturmayan oyuncular hükmen yenilmiş 

kabul edilecektir. Takımların doğru oturması takım yetkilisinin sorumluluğundadır. Verilen Ana 

Listeler turnuvanın sonuna kadar değiştirilemez. 

 

Yarışma Usulü: Takımlar dört masa üzerinden oynayacaklardır. 

 

Takımların Maça çıkış Listeleri: 
d. Takımlarda, maça çıkış sırasında; her turda, ana liste sırası bozulmadan yukarıdan aşağıya doğru 

işaretlenen herhangi dört sporcu sıra ile yer alır, 

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

f. Takım ana listeleri ilan edilen tur başlangıç saatinden 15 (onbeş) dakika önce verilecektir. 

g. 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. 
ö.           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.  

 

. 

 Eksik Sporcu ve Hükmen Kaybetme: 

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

 r.        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. 

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

           çıkarılırlar. 

t.        Turnuvadan çıkartılan, son turda hükmen kaybeden ve başhakem aksi yönde karar                                                               

           vermeşse ödül törenine katılmayan oyuncular/takımlar hak iddia edemezler.                           

u.       Oyuncular, rakiplerinin beraberlik tekliflerini kabul edip etmeme konusunda antrenörlerine veya     

           takım kaptanlarına danışabilir. 

                              ü.        Oyuncuların turnuvaya okul kıyafeti veya okul eşofmanı ile katılmaları zorunludur. 

                             v.        Turnuva sonuçları UKD hesaplamalarında kullanılacaktır.  

                              y.       İtiraz kurulu oluşturulmayacak olup, başhakemin kararları nihaidir. 

                                    z.       Tüm katılımcılar bu yönergeyi okumuş ve uymayı kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

İletişim: Özel Feriköy Ermeni İlk ve Orta Okulu 

Feriköy Çobanoğlu sok. 4-6 ŞİŞLİ 

TEL : (0212) 247 10 42 – 240 78 14   MAİL  : mudur@feio.k12.tr 

 

 


