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İLİ 
Muğla 

İLÇESİ 
Marmaris 

YARIŞMA ADI 
Marmaris 2012 Takımlar Satranç Şampiyonası 

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ 
2–3 Haziran 2012 YERİ Marmaris Belediyesi Yüzme 

Eğitim Merkezi 

SON BAŞVURU TARİHİ 1 Haziran 2012 SİSTEM  5 Tur İsviçre Sistemi 

DÜŞÜNME SÜRESİ 
45’ 30’’ 

 

ORGANİZASYON 
Marmaris Belediyesi ve Gençlik Spor Kulübü 

ÖDÜLLER 
 Her kategoride ilk üç dereceye giren sporculara kupa 

  

TEKNİK KONULAR: 
TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir. 

  
1.                 GENEL ESASLAR : 

  
·         Yarışmada FIDE ve TSF kuralları geçerlidir. 
·         Yarışma 5 öğrenciden oluşan okul takımları yarışması şeklinde yapılır. 
·         Tüm sporcuların 2011–2012 vizesi yapılmış TSF lisansına sahip olmaları zorunludur. 
·         Sonuçlar UKD hesaplarında kullanılacaktır. 

  
2.                 TAKIMLARIN OLUŞUMU VE MAÇA ÇIKIŞ : 

  
·          Yarışmaya her okul, her kategoride birden çok takım ile katılabilir. 
·          Takımların ana listeleri aynı okulda öğrenim gören 5 sporcudan oluşur. 



·          Takımlar 5 masa üzerinden maça çıkacaktır.  
·          Ana liste ELO-UKD sırasına (önce ELO puanına bakılır ve yüksekten düşüğe) göre yazılmalıdır. 
·          Ana liste sıralaması turnuva sonuna kadar değiştirilemez. 
·          UKD’ siz sporcular ana listede yazıldığı sıra ile geçerlidir. 
·         Takımlar en fazla bir eksik ile maça başlayabilir. Birden fazla eksik olması halinde saatler 

çalıştırılır ve  geç kalma süresi içinde takımın eksik oyuncusunun tamamlanması beklenir. 
  
3.                 KATEGORİLER : 

  
Minikler: Ana sınıfı ve İlköğretim 1.sınıf 
Küçükler: İlköğretim 2. ve 3. sınıflar 
Yıldızlar: İlköğretim 4-5-6-7-8.sınıflar 

   Gençler: Lise Hazırlık 1–2–3-4.sınıflar  
  
4.                 EŞİTLİK BOZMA : 
  
TAKIM DERECELERİ EŞİTLİK BOZMA: 

a) Maç puanı 
b)Eşit puanı olan takımlar için ilk olarak masa puanlarının toplamına bakılır, 
c)Eşitlik sürüyorsa Buchholz -1 
d)Eşitlik sürüyorsa Sonneborn-Berger, uygulanacaktır. 

 e)İlk üç dereceye verilecek olan ödüllerinin belirlenmesinde, final derecelendirmeye (eşitlik bozma)           
bakılır. 
  

5.       5. ÖZEL KONULAR : 
  

·         FIDE Satranç Kuralları 6,6.a uyarınca, geç kalma süresi 15 dakikadır. 
·         FIDE Satranç Kuralları 9,1.b geçerlidir. 
·         Turnuva salonuna çalışır durumda cep telefonu getirilemez. Tüm cep telefonları ve benzer 

elektronik aletlerin kapalı durumda olması gerekmektedir. 
  

6.      6. KATILIM VE KAYIT OLMAK İÇİN : 
  

·          İdareciler, son sayfadaki KAYIT FORMU’ nu eksiksiz doldurarak, 1 Haziran 2012 Cuma gününe 
kadar  fcagca@yahoo.com  e-posta adresine göndermek zorundadırlar.Kayıt  formunu elektronik 
ortamdawww.marmarissatranc.com adresinde bulabilirsiniz.Faks ile yapılan başvurular geçerli 
sayılmayacaktır. 

·         Katılım ve kayıt hatalarından doğacak hak kayıplarından okul idareleri sorumludur. 
  

7.      7. İLETİŞİM : 
 
  
  

 İletişim ve bilgi için  fcagca@yahoo.com  
  
  
  

8.     KAYIT FORMU : 

http://www.marmarissatranc.com/


  
Bu form e-posta ile word belgesi olarak fcagca@yahoo.com  adresine gönderilecektir. 
Bu formun esası turnuva salonunda başhakeme teslim edilecektir. 
Faks ile yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. 
  

  

Marmaris 2012 Takımlar Şampiyonası 

Okul Adı   

Takım Yöneticisi   

Kategori Küçükler Yıldızlar Gençler 

HER KATEGORİ İÇİN AYRI KAYIT FORMU DOLDURULACAKTIR! 
DOLDURDUĞUNUZ FORM HANGİ KATEGORİYE AİT İSE DİĞER İKİ KATEGORİYİ 
SİLİNİZ. 

Ana Liste Adı Soyadı-Sınıf -Okul No TC. No ELO UKD 
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(Bilgi için: Fırat Cem AĞCA  Tel: 0 537 766 32 64 ) 
 


