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GHSĐM, TSF Büyükçekmece Đlçe Temsilciliği

1. GENEL HÜKÜMLER
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Yönerge, 2016 – 2017 etkinlik döneminde yapılacak olan Đstanbul Đlçe Birincilikleri için
hükümleri ve takvimini içermektedir,
TSF satranç yarışmaları talimatları, prosedürleri ve uygulama yönergeleri ile FIDE Satranç
Kuralları geçerlidir.
2200 elo ve üstü sporcuların Đlçe Birinciliğine katılması halinde elo ya dahil olabilmesi için
90 dk + 30 sn eklemeli tempo ile yapılması koşulu aranır.
Farklı isim ve başlıklar altında veya belirlenmiş usullerden ayrı olarak yapılan ilçe
yarışmaları ‘Đlçe Birinciliği’ yarışması olarak değerlendirilmez,
FIDE Satranç Kuralları hakem masasından sağlanır.

2. KATILIM ve BAŞVURU
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

2016-2017 Büyükçekmece Satranç Đlçe Birinciliğine katılmak için 2016 - 2017 etkinlik
dönemi vizesi yapılmış TSF lisansına sahip, FIDE`de Federasyon bilgisi ‘TUR’ ibaresi ile
gözüken sporcuların katılımına açıktır. FIDE`de kayıtlı olmayan sporcuların T.C. vatandaşı
olması zorunludur (Geçici TC no kabul edilememektedir).
Turnuvaya katılmak için 2016-2017 sezonu vizeli TSF sporcu lisansı gereklidir. Lisans
kontrolü turnuva öncesinde “Lisans Bilgi Sistemi” den yapılacaktır. 16 yaş altı sporcular
için lisans/vize ücreti bulunmamaktadır, online lisans/vize yaptırmalıdırlar. Đlk defa lisans
çıkaracak veya vizesiz sporcular http://lisans.tsf.org.tr/ adresine giriş yaparak vize veya
lisans işlemlerini yapabilirler. Tüm sporcular yarışma öncesinde lisans işlemlerini
tamamlamak zorundadırlar.
Turnuva her yaş grubuna açıktır. TSF Satranç Yarışmaları talimatnamesine göre turnuvaya
2010 ve öncesi doğanlar katılabilir.
Turnuva 2200 std. ELO Rating puanı altındaki sporcuların katılımına açıktır, aynı ilçede
ikamet eden sporcu için üst rating sınırlaması yoktur.
Başvurular 27 Mart 2017 Pazartesi saat: 20.00’ye kadar turnuva internet sitesinden online
kayıt yöntemiyle yapılır. Son başvuru tarihi sonrası turnuva internet sitesinde başvurular
asıl ve yedek olarak yayımlanacaktır. Turnuvaya kayıtlı sporcuların (asıl ve yedek) 29 Mart
2017 Çarşamba 20.00`dan 30 Mart 2017 Perşembe 20.00`a kadar kesin katılacağını
bildiren kayıt teyidini online olarak yaptırması ile turnuvaya katılabilir. Aksi durumda
belirtilen kayıt teyit süresi içinde kayıt yaptırmış sıradaki yedek sporcu hak kazanacaktır.
Online kayıt teyit işlemi yapılması ile başvuru tamamlanmış olur.
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.
Turnuva katkı payı ücreti bulunmamaktadır.
Turnuva toplamda 64 sporcu kontenjanlıdır. 32 kontenjan aynı ilçe sporcularına ve 32
kontenjan farklı ilçe sporcularına ayrılmıştır (Kontenjan kalması durumunda diğer sıradaki
sporcuya aktarılır). Her iki kontenjan dahilinde kayıtlar; sporcularının maksimum ratingine
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2.9

2.10
2.11

2.12

2.13

göre Mart 2017 ELO ve UKD listesi kullanılarak, elo/ukd yüksek olan rating puanı)
sıralanarak kabul edilir. (Aynı ilçe sporcu: ilçede ikamet eden sporcuları kapsar)
Sporcular aynı dönem içerisinde katılacakları ilçe birinciliklerinde ilçe ikamet bilgisini
değiştiremez, ilk katıldıkları ilçe bilgisi geçerli olur. Đlçe bilgisini ikametgah veya kendilerine
ait fatura ile belgeleyebilirler.
Turnuva son başvuru tarihi sonrası, turnuva katılım durumunu, asıl-yedek sporcu ayrımını
etkileyecek ilçe değişikliği talepleri geçerli olmayacaktır.
Kayıt kontrol süresi içinde gelmeyen “asıl” kayıtlı sporcular yedek listeye alınır, kayıt
kontrol süresi içinde gelen yedek katılımcılar da kontenjan olması durumunda “asıl sporcu”
olarak 1. tur eşlendirmesine alınır. Birinci Tur eşlendirmesi belirtilen programa göre
yapılacaktır.
Kayıt kontrol işlemlerinin kapatılmasından sonra 1. Tur geç kalma süresi bitene kadar
turnuva alanına gelen sporcular kontenjan dahilinde ratinglerine bakılmaksızın alttan
eşlendirmeye alınabilir. 2.tur öncesi başlangıç sıralaması yenilenerek eşlendirmeye devam
edilir. Đkinci tur eşlendirmesi duyurulduktan sonra yarışmaya yeni sporcu alınmaz.
Turnuvaya kayıt yaptırıp turnuvaya katılmayan sporcular TSF Đstanbul Đl Temsilciliği ve Đlçe
Temsilcilikleri tarafından düzenlenecek gelecek turnuvalara kabul edilmemesi Đl Temsilciliği
yetkisindedir. Turnuvaya mazeretlerinden dolayı katılamayacak sporcu, son başvuru tarihi
öncesi bu durumunu il websitesindeki kayıt iptal işlemi ile gerçekleştirmelidir:
http://istanbul.tsf.org.tr/turnuva-kayit-sistemi/turnuva-kayit-iptal

3. EŞĐTLĐK BOZMA
3.1

3.2
3.3

Derecelerin eş puanla paylaşılması halinde sırası ile: Bucholz-1 (alttan), SonnebornBerger, Aralarındaki Maç, Galibiyet Sayısı ve Kura Çekimi eşitlik bozma yöntemleri
uygulanır.
Yarışma sonunda tam puanlı birden fazla sporcu olması durumunda aralarında sıralama
Altın Puan maçı yapılacaktır (5dk-4dk).
Altın puan maçı, Federasyon Eleme Sistemi Prosedürüne göre oynanır.
(Bkz. http://www.tsf.org.tr/images/stories/fide_kurallari/eleme_sistemi_yayin2013.pdf).

4. DEĞERLENDĐRME
4.1

Yarışma sonuçları UKD ve ELO (şartlar sağlandığında) hesaplamalarında kullanılacaktır.

5. KAZANILACAK HAKLAR
5.1
5.2

Đlçe Birincilikleri çerçeve yönergesine uygun olarak yapılan yarışmanın sonunda, birinci
olan sporcu “2016-2017 Büyükçekmece Satranç Đlçe Birincisi” ünvanını kazanır.
Bu hak yalnızca “Đlçe Birincisi“ ünvanını alan sporcuya tanınmıştır, devredilemez. Ancak,
sporcunun o ilçede ikamet ettiğini belgeleyememesi halinde bu hak, sıradaki oyuncuya
verilir, (Belgeleme süresi en geç 4. tur başlangıcına kadardır)

6. ÖDÜLLER
6.1
6.2

Turnuva sonunda “Đlçe Birincisi” olan sporcuya kupa ve genel sıralamada ilk 3’e giren
sporculara madalya verilir.
Tüm ödüller final sıralamasına göre verilecek olup eşit dereceler arasında
paylaştırılmayacaktır (Sıralama maçı yapılması durumunda eşitlik bozma maçları
sonrasındaki sıralamaya göre ödüller verilir).
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7. ĐTĐRAZ
7.1

Đtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı kesindir.

8. BĐLDĐRĐM
8.1
8.2
8.3

8.4
8.5

8.6
8.7
8.8

8.9
8.10

Yönergenin TSF Đstanbul Resmi Internet sitesinde yayınlanması ile resmi duyuru yapılmış
sayılır.
Eşlendirmede Swiss Manager Unicode yazılımı kullanılacaktır.
Yarışmada FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik sayılma süresi 30 (otuz)
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.
FIDE Satranç Kuralları 9.1.b geçerlidir.
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/aşikâr ise söz konusu oyuncu oyunu kaybedecektir. Rakibi
kazanacaktır.
Başhakem, katılımcı sayısına göre tur sayısını, programını ve eşlendirme sistemini
değiştirmeye yetkilidir; olası böylesi bir değişiklik Teknik Toplantı’da duyurulur.
Tüm eşlendirme ve sonuçlar yarışma salonunda panolarda ve turnuva internet sitesinden
duyurulacaktır.
Turnuvanın başlangıç sıralamasında "Maksimum Rating" sistemi uygulanacaktır. Maksimum
Rating, başlangıç sıralamasında sporcunun ELO ve UKD listelerindeki en yüksek puanını
dikkate alan sıralama sistemidir.
Turnuvada güncel ELO/ UKD listesi kullanılacaktır.
Tüm katılımcılar bu yönergeyi okumuş ve uymayı kabul etmiş sayılırlar.

9. ĐLETĐŞĐM

Turnuva Direktörü: Yakup Coşkun – TSF Büyükçekmece Đlçe Temsilcisi
Tel: 505 259 04 92

E-posta: ilcebirinciligi2017@istanbultsf.org

Website: www.istanbul.tsf.org.tr & http://istanbultsf.org/ilcebirinciligi2017
Adres:

Büyükçekmece Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

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

AÇIKLAMA
Yarışma Đçin Son Başvuru
Online Kayıt Teyit Başlangıç
Online Kayıt Teyit Bitiş

TARĐH

SAAT

27 Mart 2017
Pazartesi
29 Mart 2017
Çarşamba
30 Mart 2017
Perşembe

Kayıt Kontrol

20.00
20.00
20.00
10.30-11.00

Teknik Toplantı
1. TUR

11.00
1 Nisan 2017
Cumartesi

11.30

2. TUR

14.30

3. TUR

17.30

4. TUR

10.00

5. TUR

13.30

2 Nisan 2017
Pazar

6. TUR
Ödül Töreni ve Kapanış

17.00
Tur bitiminde

Tüm eşlendirme ve sonuçlar yarışma salonunda panolarda ve www.istanbul.tsf.org.tr ve
http://istanbultsf.org/ilcebirinciligi2017 web sayfasında duyurulacaktır.

