
MARMARİS SATRANÇ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 

Marmaris 2011 Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası 
  

İLİ 
Muğla 

İLÇESİ 
Marmaris 

YARIŞMA ADI 
Marmaris 2011 Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası 

BAŞLAMA-BİTİŞ 
TARİHİ 

11-12 Aralık 2010 
Genel ve Kızlar ; 
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 
Yaş 

YERİ Marmaris 
Belediyesi Yüzme 
Eğitim Merkezi  

SON BAŞVURU 
TARİHİ 

10 Aralık 2010 SİSTE
M 

5 Tur İsviçre 
Sistemi 

DÜŞÜNME SÜRESİ 
60’+30’’ 

 

ORGANİZASYON 
TSF Marmaris Temsilciliği – Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü  

ÖDÜLLER 
Her Yaş Grubu’nda ilk 3 dereceyi alan sporculara madalya 
verilecektir.  

  
TEKNİK KONULAR: 
GENEL ESASLAR: 
TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir. 
  
  
1. KATILIM - BAŞVURU : 
i. Turnuva 2010-2011 sezonu vizeli satranç lisansına sahip sporculara açıktır. 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. 
(18 yaş altında sporcular için vize ücreti 10 TL, 18 yaş ve üzeri sporcular için vize ücreti 20 
TL.) Lisans işlemlerini tamamlamayan sporcular turnuvaya alınmayacaktır. 
ii. Turnuva Kayıtları; Başvurular www.marmarissatranc.com dan online olarak 10 
Aralık 2010 Saat:19:00 a kadar yapılacaktır. 



iii. Birinci tur eşlendirmesi duyurulduktan sonra gelen sporcular rating vb. ayrım 
gözetilmeksizin ilk tur eşlendirmesine listenin sonuna eklenerek alınırlar. Birinci tur 
başladıktan 15 dakika sonra gelen sporcular bir sonraki tura alınır. 2. turdan önce 
sıralama yenilenerek eşlendirmeye devam edilecektir. İkinci tur eşlendirmesi 
duyurulduktan sonra yarışmaya yeni sporcu alınmaz. 
iv. İl birinciliğine katılan tüm sporcuların 1 Ocak 2005 den önce doğmuş olmaları 
zorunludur.  
v. Yarışmaya katılan tüm sporcular hamle yazılımını bilmek zorundadır. 
2- KATEGORİLER: 
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3. KAZANILACAK HAKLAR: 
4. 1. Yarışmayı tamamlayan tüm sporcular 29 Ocak- 4 Şubat 2011, tarihlerinde 
Antalya’da yapılacak olan KÜÇÜKLER Şampiyonası (07-08-09-10-11-12 yaş aralığı) ile 
19-25 Temmuz 2011, tarihlerinde bir başka ilde yapılacak olan  YILDIZLAR Şampiyonası 
(13-14-15-16-17-18 yaş aralığı)‘na katılmaya hak kazanırlar. 
5. 2. Yarışma sonuçları UKD hesaplamalarında kullanılacaktır. 
  
4. KATEGORİLER ve TUR SAYISI 
Kategoriler KÜÇÜKLER Şampiyonası (07-08-09-10-11-12 yaş aralığı) ve YILDIZLAR 
Şampiyonası (13-14-15-16-17-18 yaş aralığı) göz önüne alınarak katılımcı sporcu sayısına 
göre gerekli görüldüğü takdirde kategoriler birleştirilerek tur sayısı teknik toplantıda ilan 
edilecektir 
  
5. EŞİTLİK BOZMA : 
Yarışma sonunda bir dereceyi eş puanlı sporcuların paylaşması durumunda; sırası ile, 
Buchholz-1(alttan), Buchholz-2(alttan), Sonneborn Berger, Galibiyet Sayısı yöntemlerine 
başvurulur. 
  
6. BİLDİRİM: 
i. İl Yarışmasında FIDE Satranç Kuralları 6.6.a uyarınca 15 dakika geç kalma süresi 
uygulanacaktır. 
ii. FIDE Satranç Kuralları 9.1.b geçerlidir. 
  
i. Turnuva salonuna açık cep telefonuyla girilemeyecektir. Tur sırasında cep telefonu 
çalan sporcu yenik sayılacaktır. 
  
7. İTİRAZ: 
  
İtiraz Kurulu olmayacaktır. Başhakemin kararı kesindir. 
  
8. ÖDÜLLER: 
  
i. İlk 3 dereceye giren sporculara Madalya verilecektir. 
  

  

  

(Bilgi için: Fırat Cem AĞCA  Tel: 0 537 766 32 64 ) 
 


