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1. AMAÇ 
Gelişen ve popüler hale gelen satranç sporunun geniş kitlelere yayılmasında   
basamak olmak, geleceğin başarılı Türk sporcularına destek olmaktır. 
 

TEKNİK KONULAR 
2. BİLDİRİM ,ÖZEL DÜZENLEMELER ve DEĞERLENDİRME 
 

 2014-2015 yılı TSF Lisanslı sporcular katılabilir. Katılım alt yaş sınırı 
2008 ve önce doğanlardır. Vize işlemleri veya lisans çıkarmak için 
http://kampanya.tsf.org.tr/ adresini kullanabilirsiniz. 

 Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışma Kuralları geçerlidir. 
 Turnuvaya katılan sporcular bu yönergedeki tüm maddeleri kabul etmiş 

sayılırlar. 
 Turnuvanın başlangıç sıralamasında ‘Maksimum Rating’ sistemi 

uygulanacaktır. Maksimum Rating başlangıç sıralamasında sporcunun 
ELO VE UKD listelerindeki en yüksek puanını dikkate alan sıralama 
sistemidir.  

 Birinci Tur eşlendirmesi ve maçlar belirtilen programa göre yapılacaktır.  
 Birinci tur başladıktan sonra gelen kayıtlı sporcular, bir sonraki tura 

alınır. İkinci turdan önce sıralama yenilenerek eşlendirmeye devam 
edilecektir. İkinci tur eşlendirmesi duyurulduktan sonra yarışmaya yeni 
sporcu alınmaz. 

 Turnuvada FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca, 0 dakika geç kalma 
süresi uygulanacaktır. 

 "  Bir oyun sırasında, bir oyuncunun oyun sahasında cep telefonu, elektronik 
haberleşme aracı veya  satranç hamleleri önerebilecek her hangi bir cihaz 
bulundurması yasaktır. Bununla birlikte, Yarışma kuralları bu türden cihazların 
tümüyle kapalı olduğu sürece oyuncunun çantasında bulundurmasına izin 
verebilir. Bir oyuncunun hakemin izni olmaksızın bu türden cihazları içinde 
bulundurduğu bir  çanta taşıması yasaktır. Bu türden bir cihazı oyun sahasında 
üzerinde bulundurduğu belirgin/aşikar ise söz konusu oyuncu oyunu 
kaybedecektir. Rakibi kazanacaktır." 

 Turnuvadan çıkarılan sporcular ile son turda hükmen kaybeden sporcular 
yarışma sonundaki final sıralamaya alınmaz ve hiçbir ödül alamazlar. Ödül 
törenine katılmayan sporcular kazanmış oldukları ödülleri alamazlar 

 Yarışma boyunca Madde FIDE Satranç Kuralları Ek.B.4'ün uygulanacağı belirtilir. 
 FIDE Satranç Kuralları 9.1.b geçerlidir. 
 Katılımcı sayısına göre, başhakem, tur sayısını, eşlendirme sistemini 

değiştirmeye yetkilidir. Böylesi değişiklikler Teknik Toplantı sırasında 
duyurulur. 

 Tüm eşlendirme ve sonuçlar yarışma salonunda panolarda  duyurulacaktır."  
 

 

Marmaris 1.Yıldırım 
 ELO Satranç Turnuvası  

 

İLİ MUĞLA İLÇESİ MARMARİS 
YARIŞMA ADI Marmaris 1.Yıldırım ELO Satranç Turnuvası 
YER Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi 
SİSTEM İsviçre Sistemi (6 Tur) 
TURNUVA TARİHİ 18 Nisan 2015 Cumartesi saat:10.00 
DÜŞÜNME SÜRESİ  5’+3’’ 
SON BAŞVURU TARİH 17.04.2015 Saat:18.00 
ÖDÜLLER Final sıralamada ilk 3 sırayı alan sporculara madalya verilecektir 
KATEGORİLER Açık 
ORGANİZASYON  Marmaris İndigo 
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3. DEĞERLENDİRME 
 Yarışma sonuçları şartların sağlanması durumunda blitz ELO 

hesaplamalarında kullanılacaktır. 
 

 
4. İLETİŞİM 

Turnuva Direktörü: Fırat Cem Ağca (0 537 766 32 64 ) fcagca@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 

5. KATILIM 
 Turnuva tek grupta (açık) organize edilecektir. 

 
 

 TSF Satranç Yarışmaları talimatnamesine göre katılım alt yaş sınırı 2008 
doğumlu sporculardır. 

 
 
 

6. KAYITLAR 
 

 Katılım katkı payı 30 TL dir. Ödeme turnuva yerinde Marmaris İndigo’ya 
makbuz karşılığı yapılacaktır. Kayıtlar www.marmarissatranc.com web 
sayfasından online olarak yapılacaktır. 
 

 
 
   

7. EŞİTLİK BOZMA 
 Turnuvada FIDE kurallarına göre; sırası ile aşağıdaki eşitlik bozma yöntemleri 

uygulanır. 
 

 Buchholz -1 (alttan) 
 Buchholz-2 (alttan) 
 Sonneborn-Berger,  
 Galibiyet sayısı,  
 Siyahlar ile en çok oynayan ve eşitlik halinde kura çekimi 

 
  

8. İTİRAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


