
MARMARİS AĞUSTOS AYI USTALAR SATRANÇ TURNUVASI 
  

İLİ 
MUĞLA 

İLÇESİ 
MARMARİS 

YARIŞMA ADI 
Marmaris Ağustos Ayı Ustalar Satranç Turnuvası 

BAŞLAMA-BİTİŞ 
TARİHİ 

28-29 Ağustos 2010 YERİ Marmaris Belediyesi Yüzme 
Eğitim Merkezi 

SON BAŞVURU TARİHİ 27 Ağustos 2010 Saat: 19.00 SİSTEM İsviçre Sistemi – 5 Tur 

DÜŞÜNME SÜRESİ 
60’+ 30’’/hamle Zaman temposu 

 

ORGANİZASYON 
Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ve Satranç İlçe Temsilciliği 

ÖDÜLLER 
İlk 3 dereceyi alan sporculara madalya verilecektir.  

  
TEKNİK KONULAR: 

1.       GENEL ESASLAR: 
 TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir. 

2.       KATILIM-BAŞVURU : 
i. Turnuva 2010-2011 sezonu vizeli satranç lisansına sahip sporcular katılabilir. Online            
Lisans Vize Uzatmak için; T.S.F.Lisans Bilgi Sistemi Ödeme Sayfası         
https://secure.tsf.org.tr/lisans/ adresinden kredi kartı ile, Türkiye İş Bankası şubelerinden         
vize işlemlerini yaptırarak (kayıt sırasında dekontun ibrazı gereklidir) veya Vize ücretlerini           
yanlarında getirerek lisans işlemlerini turnuva salonunda yaptırabileceklerdir. Lisans        
işlemlerini tamamlamayan sporcular turnuvaya alınmayacaktır. 
ii. Turnuva katkı payı 15 TL dir. Katkı payı, kayıt sırasında Marmaris Belediyesi GSK               
tarafından makbuz karşılığı alınacaktır. 

iii. Katılım 30 Kişi ile sınırlıdır. Organizasyon kurulunun davet edeceği 15 sporcu haricinde              
Turnuva yalnızca Marmaris Belediyesi GSK lisanslı sporcularına açıktır.  
iv. Başvurular, www.marmarissatranc.com dan online olarak ya da Marmaris Belediyesi           
Yüzme Eğitim Merkezi’nden yapılacaktır. Başvuruda, Sporcunun Adı, Soyadı, Doğum         
Tarihi, Lisans Numarası ve varsa UKD’ si belirtilecektir. 

              v.      Yarışmaya katılan tüm sporcular hamle yazılımını (notasyon) bilmek zorundadır. 
Turnuva başvuruları 27.08.2010 saat 19:00’a kadar yapılacaktır. 

KATEGORİLER: Genel kategori 
  

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


3.       EŞİTLİK BOZMA: 
Eşlendirmelerde ve son derecelendirmede Bilgisayar kullanılacak olup, eşitlik bozma yöntemleri          
aşağıdaki sıra ile uygulanacaktır. ( Buchholz 1 alttan , Berger, Galibiyet Sayısı) 

6.  Turnuva sonuçları UKD hesaplamaları için TSF ‘ye gönderilecektir. 
7. İTİRAZ: 

            İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin verdiği karar geçerlidir. 

 8.    ÖZEL DURUMLAR: 
i.FIDE Satranç Kuralları 6.6.a uyarınca geç kalma süresi 0 dakikadır. 
ii. FIDE satranç kuralları 9.1 uygulanır. Karşılıklı olarak 30 ( otuz ) hamle tamamlanmadan-hakemin              
izin  verdiği haller hariç- anlaşma yoluyla berabere yapılamaz. (Bkz. FSK 9.1.a) 

iii.Turnuva salonuna çalışır durumda cep telefonu getirilemez. Tüm cep telefonları ve benzer            
elektronik        aletlerin kapalı durumda olması gerekmektedir. 

  
9.   Turnuvaya katılan sporcular yönergeyi kabul etmiş sayılırlar 
10. Turnuva hakkında bilgi için Marmaris Satranç İlçe Temsilcisi Fırat Cem Ağca 0 537 766 32 64 ve                  
www.marmarissatranc.com 
11.       PROGRAM 
  

  
AÇIKLAMA TARİH SAAT 

Son Başvuru 

30.07.2010 

19:00 

Lisans İşlemleri Cumartesi 11:00 

Teknik Toplantı 11:30 

1. TUR 13:00 

2. TUR 15:30 

3. TUR 18:00 

4. TUR Pazar 10:00 

5. TUR 13:00 

ÖDÜL TÖRENİ   

16:00 

  
  

(Sorularınız için Marmaris İlçe Temsilcisi Fırat Cem AĞCA’nın telefonu: 0 537 766 32 64) 
  

 

http://www.marmarissatranc.com/

