
MARMARİS 9.GELENEKSEL ATATÜRK VE CUMHURİYET KUPASI SATRANÇ TURNUVASI 
  

İLİ 
MUĞLA 

İLÇESİ 
MARMARİS 

YARIŞMA ADI 
Marmaris 9.Geleneksel Atatürk ve Cumhuriyet Kupası 

BAŞLAMA-BİTİŞ 
TARİHİ 

  
3-4 Kasım 2012 
  

YERİ Marmaris Belediyesi 
Yüzme Eğitim Merkezi 

SON BAŞVURU TARİHİ 2 Kasım 2012, Saat 20:00 SİSTEM İsviçre Sistemi – 6 Tur 

DÜŞÜNME SÜRESİ 
45’ + 30’’/ Hamle 

 

ORGANİZASYON 
Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 

ÖDÜLLER 
A, B ve C kategorilerinde ilk üç dereceyi alan sporculara kupa, D 
kategorisinde yarışan tüm sporculara madalya verilecek. 

  
  
TEKNİK KONULAR 
  

1.       GENEL ESASLAR 
  TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir. 
  

2.       KATILIM-BAŞVURU 
 i.  Yarışma 1992 ve sonrası doğumlu sporculara açıktır.  

i. Turnuvaya 2012-2013 sezonu vizeli satranç lisansına sahip sporcular katılabilir.           
Lisans vize işlemleri TSF Lisans Bilgi Sistemi Ödeme Sayfası         
https://secure.tsf.org.tr/lisans/ adresinden kredi kartıile, Türkiye İş Bankası şubelerinde        
veya turnuva salonunda gerçekleştirilebilir. Lisans işlemlerini tamamlamayan       
sporcular turnuvaya alınmayacaktır. 
ii. Turnuva katkı payı 20 TL’dir. Katkı payı, Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim             

Merkezi Resepsiyonu’na makbuz karşılığı ödenecektir. 
iii. Başvurular, www.marmarissatranc.com dan online olarak ya da Marmaris Belediyesi           

Yüzme Eğitim Merkezi’nden yapılacaktır. Başka yollarla yapılacak başvurular kabul         
edilmeyecektir. Başvuruda, sporcunun adı, soyadı, doğum tarihi, lisans numarası         
ve varsa UKD’si belirtilecektir. 

            iv.      Yarışmaya katılan tüm sporcular hamle yazılımını (notasyon) bilmek zorundadır. 
  

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


  
3.       KATEGORİLER 

  
Kategori A : UKD Puanı 1400’ün üzerinde olan sporcular. 

  
Kategori B : UKD Puanı 1100 ile1400 arasında olan sporcular.  

  
Kategori C : UKD Puanı 1100 ün altında olan sporcular ile UKD puanı olmayan sporcular. 
  
(  Alt sınırdaki UKD puanları o kategoriye dahildir ) 
  
Kategori D : 2005 ve sonrası doğumlu sporcular. 
  
( D Kategorisinde oynama hakkı olan sporculardan isteyenler C kategorisinde ya da UKD             

puanlarına göre uygun bir kategoride yarışabilirler ) 
  
UKD Puanı olmayan 1992-2000 ( 1992 ve 2000 de dahil ) arası doğumlu sporcular B               

kategorisinde yarışacaklardır. 
  
  

4.DEĞERLENDİRME 
Turnuva sonuçları A – B – C kategorilerinde UKD hesaplamalarında kullanılacaktır.           
Kategori D de sıralama yapılmayacak ve sonuçlar UKD hesaplamalarında         
kullanılmayacaktır.. 

  
  
5.  BİLDİRİM 
            i. Yönergenin www.marmarissatranc.com  adresinde yayınlanmasıyla duyuru yapılmış sayılır, 

ii. FIDE Satranç Kuralları 6.6.a uyarınca 15 dakika geç kalma süresi uygulanacaktır. 
iii. FIDE Satranç Kuralları 9.1.b geçerlidir. 
iv. Turnuva salonuna çalışır durumda cep telefonu getirilemez. Tüm cep telefonları ve 
benzer   elektronik aletlerin kapalı durumda olması gerekmektedir. Tur sırasında 
cep telefonu çalan sporcu   yenik sayılacaktır. 
  

  
  
6. EŞİTLİK BOZMA 

i. Tüm kategorilerde eşit puan durumunda; Buchholz-altan 1, Sonneborn-Berger, Galibiyet 
Sayısı yöntemlerine sıra ile başvurulur. (Bkz.FIDE Turnuva Kuralları) 
ii. Her kategoride kupaları final sıralamada en üstte yer alan ilk üç sporcu alır. 

  
7.    İTİRAZ 
  İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı kesindir. 
  
8.   LİSTELERİN İLANI 

Güncel listeler teknik toplantı öncesi ilan edilecektir. Başlangıç sıralamasında sporcunun          
önce ELO sonra UKD puanına bakılacaktır. 

http://www.marmarissatranc.com/


  
9. Turnuva hakkında detaylı bilgi için Marmaris İlçe Temsilcisi Fırat Cem Ağca 0 537 766 32 64 ve                  
www.marmarissatranc.com 
  
10. ÖZEL KONULAR 

i. Birinci tur eşlendirmesi belirtilen programa göre yapılacaktır. Son başvuru tarihinden           
sonra kayıt yaptıran sporcularla birinci tur başladıktan sonra gelen sporcular bir sonraki            
tura alınır. 2. Turdan önce sıralama yenilenerek eşlendirmeye devam edilir. 2.Tur           
eşlendirmesi duyurulduktan sonra yarışmaya yeni sporcu alınmaz. 
ii. Bir tura mazeretsiz katılmayan sporcu eşlendirmeden çıkartılır, herhangi bir şekilde iki            
hükmen yenilgi alan sporcu turnuvadan çıkartılır. 
iii. Yarışma D kategorisi için 45’ diğer tüm kategoriler için 45’ 30’’/hamle zaman temposuyla              
6 tur üzerinden oynanacaktır. 
iv. Katılıma göre eşlendirme sistemini değiştirmeye, tur sayısını arttırmaya-eksiltmeye ve          
programda değişiklik yapmaya başhakem yetkilidir. Olası bu durum karşısında yeni          
program teknik toplantı sonunda duyurulacaktır. 
iiv.   Turnuvaya katılan sporcular bu yönergeyi kabul etmiş sayılırlar. 

    
  

  
  

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

 

http://www.marmarissatranc.com/

