
Marmaris Yaş Grupları Satranç Şampiyonası Yönergesi 
  

İLİ 
MUĞLA 

İLÇESİ 
MARMARİS 

YARIŞMA ADI 

2009-2010 Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonası      

Marmaris İlçe Seçmeleri 

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ 
11-12-13/12/2009 YERİ Marmaris Belediyesi Yüzme   

Eğitim Merkezi 

SON BAŞVURU  

TARİHİ 

10 Aralık 2009 

Saat 19:00 

SİSTEM 6 Tur İsviçre Sistemi 

DÜŞÜNME SÜRESİ 
60’+30’’/ hamle temposu ile oynanacaktır 

 

ORGANİZASYON 
Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu         

Marmaris İlçe Temsilciliği 

ÖDÜLLER  : 
Her kategoride ilk üç dereceye giren tüm sporculara madalya         

verilecektir. 

TEKNİK KONULAR: 
1.    KURALLAR: 
 TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir. 
  
2.    KATILIM: 

  
i. TSF sporcu lisansı yönergesi doğrultusunda TSF Sporcu lisansı olan ve 2009-2010 vizesini             

yaptırmış olan bütün sporcular katılabilir. Vize uzatmaları https://secure.tsf.org.tr/lisans/        
adresinden kredi kartı ile veya T.İş Bankası şubelerinden yapılabilir. Vize uzatmaya ilişkin            
dekont turnuva başlamadan düzenleme kuruluna gösterilmelidir. Turnuva salonunda da vize          
işlemleri yapılacaktır. 

ii. Başvurular Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezine veya www.marmarissatranc.com         
internet sitesinden online olarak en son 10 Aralık 2009 Perşembe günü saat 19:00’a kadar              
yapılacaktır. (Başvurularda katılımcının adı soyadı, TC kimlik no, doğum yılı varsa elo-ukd’si            
belirtilecektir.) 

iii. Ön kayıt yaptıran sporcular; 12 Aralık 2009 Cumartesi günü sat 09:00’da turnuva              
salonunda hazır bulunacaklardır. Tüm sporcular Teknik toplantıya katılmak zorundadır. Birinci          
tur eşlendirmesi duyurulduktan sonra gelen sporcular ikinci turdan itibaren turnuvaya          
alınacaklardır. 

http://www.marmarissatranc.com/
https://secure.tsf.org.tr/lisans/


iv. 2. turdan önce sıralama yenilenerek eşlendirmeye devam edilecektir. İkinci tur eşlendirmesi            
duyurulduktan sonra yarışmaya yeni sporcu alınmaz. 

  
v.     Yaş sınırları: Şampiyonaya katılacak sporcularda aşağıdaki yaş sınırları aranır. 
  

Yaş Grubu Tarih Sınırları 

7–8 Yaş 01 Ocak 2002 ve daha sonra doğanlar 

10 Yaş 01 Ocak 2000 ve daha sonra doğanlar 

12 Yaş 01 Ocak 1998 ve daha sonra doğanlar 

14 Yaş 01 Ocak 1996 ve daha sonra doğanlar 

16 Yaş 01 Ocak 1994 ve daha sonra doğanlar 

18 Yaş 01 Ocak 1992 ve daha sonra doğanlar 
  

vi. Şampiyonaya katılan tüm sporcuların 1 Ocak 2004 den önce doğmuş olmaları            

zorunludur. Yarışmaya katılan tüm sporcular hamle yazılımını bilmek zorundadır. 

vii.      İsteyen sporcular bir üst kategoride yarışabilir. 

  
DEĞERLENDİRME: 

             i.        Turnuva sonuçları  UKD hesaplarında kullanılacaktır. 
ii. İlçe Yarışmalarına katılan tüm sporcular 23.01.2010-31.01.2010 tarihleri arasında          

yapılacak olanTürkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonasına katılmaya hak        
kazanırlar.  

  
3.    ÖZEL KONULAR: 
i.     Herhangi bir tura mazeretsiz katılmayan sporcu turnuvadan çıkarılır. 
ii. Katılıma göre tur sayısını arttırmaya-eksiltmeye, eşlendirme sistemini değiştirmeye veya          

zaman temposunu değiştirmeye başhakem yetkilidir. Olası bu durum karşısında yeni program           
teknik toplantı sonunda duyurulacaktır. 

iii. Turnuva salonuna açık cep telefonuyla girilemeyecektir. Tur sırasında cep telefonu çalan            
sporcu yenik sayılacaktır. 

iv.   Hamlelerin yazılması ( Notasyon ) zorunludur. 

v.    Katılımcılar Teknik Toplantıdan önce yönergeyi okur ve yönergeye uymayı kabul ederler. 
  

4.     BİLDİRİM: 
  

a.  FIDE Satranç Kuralları 6.6.a uyarınca geç kalma süresi tanınmamıştır. (sıfır dakika) 



b. FIDE Satranç Kuralları 9.1.a uyarınca en az hamle sayısı          
30(otuz) hamle olarak   
belirlenmiştir. 

  
5.    EŞİTLİK BOZMA: 

 Turnuva sonunda eşit puan durumunda; Buchholz-1,2, Galibiyet Sayısı, Sonneborn-Berger,         
yöntemlerine sıra ile başvurulur. (Bkz.FIDE Turnuva Kuralları) 

  
6.    İTİRAZ: 

 TSF İtiraz Kurulları Prosedürü uyarınca itiraz kurulu oluşturulmayacak, itirazlar Başhakeme           
yapılacak, Başhakemin verdiği karar geçerli olacaktır. 

  
8.   LİSTELERİN İLANI: 

1. Kesin listeler teknik toplantı sonrası, eşlendirme öncesi ilan edilecektir. Başlangıç          

sıralamasında sporcunun önce ELO sonra UKD puanına bakılacaktır. 

  
9. PROGRAM: (Teknik Toplantıda duyurulacaktır.) 
  

AÇIKLAMA TARİH SAAT 

Yarışma İçin Son Başvuru 

10 Aralık 2009 Perşembe 

19:00 

Son Kontrollerin yapılması 

11 Aralık  2009 Cuma 

17:00 

Teknik Toplantı 

12 Aralık 2009 Cumartesi 

  

09:00 

1.Tur Eşlendirmesinin duyurulması 09:30 

1.Tur 10:00 

2.Tur 12:30 

3.Tur 15:00 

4.Tur 

13 Aralık 2009 Pazar 

10:00 

5.Tur 12:30 

6.Tur 15:00 

ÖDÜL TÖRENİ 

13 Aralık 2009 Pazar 

18:00 

   



Fırat Cem AĞCA 
Marmaris Satranç İlçe Temsilcisi 

0 537 766 32 64 
  
 


