
  
  

   MARMARİS  TAKIMLAR SATRANÇ TURNUVASI 

  

  

  

  

  

İLİ 

Muğla 

İLÇESİ 

Marmaris 

YARIŞMA ADI 

Marmaris Takımlar Satranç Turnuvası 

BAŞLAMA-BİTİŞ 

TARİHİ 

8-9 Haziran 2011 YERİ Marmaris Belediyesi 

Yüzme Eğitim Merkezi 

SON BAŞVURU 

TARİHİ 

7 Haziran 2011 Saat: 

17.00 

SİSTEM  5 Tur İsviçre sistemi 

DÜŞÜNME SÜRESİ 

45’+30’’/Hamle 

 

ORGANİZASYON 

Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü 

ÖDÜLLER 

Her kategorinin ilk üç takımının sporcularına madalya 

verilecektir 

  
  

TEKNİK KONULAR: 

GENEL ESASLAR: 

TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir. 

  

1.    GENEL ESASLAR 

a. Yarışmada FIDE ve TSF kuralları geçerlidir. 

b. Yarışma beş öğrenciden oluşan okul takım yarışması şeklinde yapılır. 

c. Tüm sporcuların 2010–2011 vizesi yapılmış TSF lisansına sahip olmaları zorunludur. 

d. Sonuçlar UKD hesaplarında kullanılacaktır. 



  

  

2.    TAKIMLARIN OLUŞUMU VE MAÇA ÇIKIŞ : 
a.Yarışma Marmaris’te öğrenim gören öğrencilere açıktır. 

b.Takımların ana listeleri aynı okulda okuyan beş sporcudan oluşur. 

c.Takımlar 5 masa üzerinden maça çıkacaktır.  

d.Ana liste ELO-UKD sırasına (önce ELO puanına bakılır ve yüksekten düşüğe) göre            

yazılmalıdır. 

e.Ana liste sıralaması turnuva sonuna kadar değiştirilemez. 

f.UKD’ siz sporcular ana listede yazıldığı sıra ile geçerlidir. 

g.Takımlar en fazla bir eksik sporcu ile maça başlayabilir. Birden fazla eksik sporcu             

olması halinde saatler çalıştırılır ve geç kalma süresi içinde takımın eksik oyuncusunun            

tamamlanması beklenir. 

h. Turnuva katkı payı her takım için 75 TL dir. 

  

3.    KATEGORİLER : 
a.Küçükler İlköğretim 1–2-3.Sınıflar 

b.Yıldızlar İlköğretim  4–5-6-7-8.Sınıflar 

 c.Gençler Lise Hazırlık 1–2–3-4.Sınıflar  

  

4.  TAKIM EŞİTLİK BOZMA : 
 Eşit puanı olan takımlar için; 

  i. Eşit puanı olan takımlar için ilk olarak masa puanlarının toplamına bakılır, 
 ii. Eşitlik sürüyorsa Sonneborn-Berger puanına, 
iii. Eşitlik sürüyor ise rakibi olan takımların almış oldukları masa puanları           
toplamına, 
iv. Eşitlik hala sürüyorsa takımlar aynı hakları kazanırlar. 

  

  

  

  

  

5. ÖZEL KONULAR : 
     a.FIDE Satranç Kuralları 6,6.a uyarınca, geç kalma süresi onbeş dakikadır. 

b.FIDE Satranç Kuralları 9,1.b geçerlidir. 

c.Turnuva salonuna çalışır durumda cep telefonu getirilemez. Tüm cep telefonları ve           

benzer elektronik aletlerin kapalı durumda olması gerekmektedir. 

  

6. KATILIM VE KAYIT OLMAK İÇİN : 
a.İdareciler takım listelerini 7 Haziran 2011 Salı saat 17.00’e kadar fcagca@yahoo.com             

e-posta  adresine göndermek zorundadırlar. 

     b. Turnuvaya katılan tüm katılımcılar tüzüğü kabul etmiş sayılır. 

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

 


