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İLİ İSTANBUL İLÇESİ BAKIRKÖY/ATAKÖY 

YARIŞMA ADI 
ÖZEL KÜLTÜR FEN LİSESİ ORTAOKULLAR ARASI BİREYSEL-
TAKIM SATRANÇ TURNUVASI 

BAŞLAMA-BİTİŞ 
TARİHİ 

8-9 Nisan 2017 YERİ 
Ataköy 9.10.Kısım 
Özel Kültür Fen Lisesi 

SON BAŞVURU TARİHİ 05 Nisan 2017, Çarşamba SİSTEM İsviçre Sistemi 6 tur – Bireysel 
Takım 

DÜŞÜNME SÜRESİ 45 dk. + 30 sn. Eklemeli tempo 

ORGANİZASYON Özel Kültür Fen Lisesi & İstanbul Satranç İl Temsilciliği 

ÖDÜLLER Ödüller kısmında açıklanmıştır. 

AMAÇ: Öğrencilerin ders dışı zamanlarını daha etkin olarak kullanabilmelerine yardımcı 

olmak, okullar arası dostluğu pekiştirmek ve güçlendirmek, öğrencilerin analitik düşünme 

becerilerine katkıda bulunmak ve strateji geliştirmelerini teşvik etmek. 

 

1. KURALLAR: 

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

2. KATILIM: 

2.1 Turnuvaya katılmak için 2016–2017 sezonu vizeli TSF sporcu lisansı gereklidir. Lisans 

kontrolleri TSF Lisans Bilgi Sisteminden yapılır. Detaylı bilgiler lisans.tsf.org.tr 

adresinde mevcuttur.  

2.2 Turnuvaya ortaokul öğrencileri katılabilecektir. 

 

3. ZAMAN KONTROLÜ: 

Turnuva,  İsviçre sistemi ile 45 dk.+ 30 sn. eklemeli zaman temposunda oynanacaktır. 

 

4. DEĞERLENDİRME: 

Turnuva sonuçları UKD hesaplamaları için TSF’ ye gönderilecektir. 

 

5. ÖDÜLLER: 

Bireysel sıralamada 1.olan öğrenciye notebook, 2.olan öğrenciye Ipad tablet, 3.olan 

öğrenciye tablet ve madalya,  ilk 3 dereceye giren okullara kupa, sporcularına 

madalya, katılan her okula ve sporcularına katılım belgesi verilecektir. 

 

 

 

 

http://www.istanbul.tsf.org.tr/
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6. ÖZEL KONULAR: 

6.1 Turnuva bireysel-takım olarak düzenlenecek ve her okul en fazla 4 (dört) sporcu ile 

katılabilecektir. 

6.2 Turnuvaya katılan okullar öğrencilerini ve kendilerini temsil edecek yetkiliyi Turnuva 

katılım formuna yazılı olarak belirtmek zorundadır. 

6.3 FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca geç kalma süresi 15 (on beş) dakikadır. Satranç 

tahtasının başına hükmen yenik sayılma süresinden sonra gelen bir oyuncu hakem 

aksi yönde karar vermemişse oyununu kaybeder. Bu süre hakemin turu başlattığı 

andan itibaren hesaplanır. 

6.4 FIDE Satranç Kuralları 9.1.b uyarınca berabere yapılabilmesi için minimum hamle 

sayısı yoktur. 

6.5 Turlara başhakemin turu başlattığı andan itibaren 15 dakika içinde gelmeyen 

oyuncular hükmen yenik sayılırlar ve o turun bitimine kadar bir sonraki turlara devam 

edeceklerini başhakeme yazılı olarak bildirmedikleri takdirde eşlendirmeye alınmazlar. 

Turnuva süresince 2 tur eşlendirildiği halde oynamayan sporcu turnuvadan çıkartılır. 

6.6 Okulların sıralamalarında her okulun en fazla puan alan 3 sporcusunun puanlarının 

toplamına bakılır. 

6.7  Derecelerin belirlenmesi amacıyla sırası ile Buchholz-1 (alttan), Buchholz-2 (alttan), 

Sonneborn– Berger, Galibiyet sayısı, siyahla en çok oynayan ve kura çekimi 

yöntemlerine başvurulur. (Bkz. FIDE Turnuva Kuralları). Takımların puanlarının eşitliği 

durumunda sırasıyla eşitlik bozmalar toplamına bakılır. 

6.8 Yarışma sonunda tam puanlı birden fazla sporcu olması durumunda aralarında 

sıralama Altın Puan Maçı yapılacaktır (5dk-4dk). Altın puan maçında, Federasyon 

Eleme Sistemi Prosedürüne göre oynanır.  Sıralama maçı (altın puan maçı) yapılması 

durumunda, tüm ödüller sıralama maçı sonucuna göre verilir. 

(Bkz. http://www.tsf.org.tr/images/stories/fide_kurallari/eleme_sistemi_yayin2013.pdf).  
6.9  Aynı okuldan-takımdan sporcular birbirleriyle eşlendirilmeyeceklerdir. 

6.10 İtiraz kurulu oluşturulmayacak olup, Başhakem kararı nihaidir. 

6.11 Turnuvanın başlangıç sıralamasında "Maksimum Rating" sistemi uygulanacaktır. 

Maksimum Rating, başlangıç sıralamasında sporcunun ELO ve UKD listelerindeki en 

yüksek puanını dikkate alan sıralama sistemidir. 

6.12 Turnuvada teknik toplantı 1. tur günündeki güncel UKD ve ELO listeleri kullanılacaktır. 
6.13 Başhakemin aksi kararı olmadığı müddetçe, turnuvadan çıkarılan sporcular ile son 

turda hükmen kaybeden sporcular hiçbir ödül alamazlar. 

6.14 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 

http://www.tsf.org.tr/images/stories/fide_kurallari/eleme_sistemi_yayin2013.pdf
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taşıması yasaktır. Bu türden bir cihazı oyun sahasında üzerinde bulundurduğu 

belirgin/aşikar ise söz konusu oyuncu oyunu kaybedecektir. Rakibi kazanacaktır. 

6.15 Turnuvaya son katılım tarihi 05 Nisan 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadardır. 

Katılım 0 212 661 29 67 fax yoluyla ekteki başvuru formu ile yapılacaktır. 

6.16 Turnuvaya katılan okullar, öğrencilerini ve kendilerini temsil edecek yetkili Turnuva 

katılım formuna yazılı olarak belirtmek zorundadır. 

6.17 Turnuvaya toplamda 200 sporcu katılabilecektir. Kontenjan dolduğunda son katılım 

tarihi dikkate alınmayıp yeni müracaatlar kabul edilemeyecektir. 

6.18 Turnuvaya katılan tüm sporcular tüzüğü okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

7. İLETİŞİM:  

Turnuva Organizasyon Sorumlusu Özel Kültür Fen Lisesi adına  

Özel Kültür Fen Lisesi Beden Eğitimi ve Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı 

Berna ASLIN  ( Tel: 0212 559 04 88 / Faks:  0 212 661 29 67 /  bernaa@kultur.k12.tr) 

 

 

PROGRAM: 

 

 

AÇIKLAMA TARİH SAAT 

Yarışma İçin Son  Başvuru 
05 Nisan 2017 

Çarşamba 
17:00 

Teknik Toplantı 

08 Nisan 2017 

Cumartesi 

09:30 

1.TUR 10:00 

2.TUR. 13:00 

3.TUR 16:00 

4.TUR 

09 Nisan 2017 

 Pazar 

09:30 

5.TUR 12:30 

6.TUR 15:30 

Ödül Töreni ve Kapanış 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


