2016–2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
OKULLARARASI KÜÇÜKLER-YILDIZLAR-GENÇLER
SATRANÇ GRUP YARIŞMALARI YÖNERGESİ
YARIŞMA
ADI
BAŞLAMABİTİŞ TARİHİ
DÜŞÜNME
SÜRESİ

2016–2017 Eğitim-Öğretim Yılı Okullararası
Küçükler-Yıldızlar-Gençler Satranç Grup Yarışmaları
30 Mart –
Antalya, Düzce,
YERİ
2 Nisan 2017
Erzurum, Nevşehir,
Samsun, Şanlıurfa
60’ + 30’’
SİSTEM
7 Tur / İsviçre Sistemi

1. GENEL KURALLAR:
1.1.

1.2.

Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri
Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma
Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı Okul Sporları Şube
Müdürlüğünce, 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılı Okullararası Küçükler-Yıldızlar-Gençler
Satranç Takım Yarışmalarına ilişkin yapılan açıklamalar ve Okul Spor Faaliyetleri Satranç
Branş talimatları esas alınır.

2. KATEGORİLER:
Küçükler Kategorisi (Ortaokul Kademesi)

2005 - 2006

Yıldızlar Kategorisi (Ortaokul Kademesi)

01.09.2002 - 2003 - 2004

Gençler Kategorisi (Lise Kademesi)

1999 - 2000 - 2001 - 2002

3. GRUP YARIŞMALARINA KATILIM KOŞULLARI:
3.1.

3.2.

Grup yarışmalarına ait duyurular ve katılımcı listeleri Spor Faaliyetleri Dairesi
Başkanlığınca belirlenen ve ilan edilen takvim doğrultusunda https://okulsportal.gsb.gov.tr
adresinden yayınlanacaktır.
Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde grup yarışmalarına katılacak Genel ve Kız
takım sayıları; 2016-2017 eğitim öğretim yılında Mahalli yarışmalara fiilen katılan takım
sayılarına göre Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca belirlenecek ve ilan edilecektir.

4. DEĞERLENDİRME:
4.1.

Yarışma sonuçları
kullanılacaktır.

(koşullar

sağlandığında)

ELO

ve

UKD

hesaplamalarında

5. YARIŞMA ESASLARI:
Takım Ana Listeleri:
5.1.1. Okullar arası grup yarışmalarında, ana listelerde, en az dört, en fazla altı sporcu
olacaktır.
5.1.2. Güç Ortalaması: Takımların güç ortalaması (kuvvet dereceleri), maksimum rating’e
göre en yüksek 4 sporcunun rating ortalaması ile bulunur.
5.1.3. Takım listeleri değerlendirmelerinde Grup Maçları ve Türkiye final turnuvasında
Teknik toplantı günündeki Güncel UKD ve ELO listeleri dikkate alınır.
5.2.
Takım Ana Listelerinde Sıralama: Takımların ana listesinde sporcuların sıralanmasında
herhangi bir ölçüt bulunmamaktadır. Ana liste nasıl verildiyse o liste üzerinden maça çıkış
işlemi yapılacaktır. Verilen Ana Listeler turnuvanın sonuna kadar değiştirilemez.Yarışma
Usulü: Takımlar dört masa üzerinden tabloda belirtilen turnuva tipi ve tur sayısına göre
oynayacaklardır.
5.1.

TAKIM SAYISI
TURNUVA TİPİ
TUR SAYISI
4
ÇİFT TUR BERGER
6
5–8
BERGER
5-7
9 – 16
İSVİÇRE SİSTEMİ
6
17 ve Üstü
İSVİÇRE SİSTEMİ
7

Takımların Maça çıkış Listeleri: Mahalli/Grup/Türkiye Turnuvalarında,
5.3.1. Takımlarda, maça çıkış sırasında; her turda, ana liste sırası bozulmadan yukarıdan
aşağıya doğru işaretlenen herhangi dört sporcu sıra ile yer alır.
5.3.2. Takım ana listeleri ilan edilen tur başlangıç saatinden 15 (onbeş) dakika önce
verilecektir.
5.3.3. Birinci tur öncesi, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi durumunda,
Başhakem ana listede yer alan ve en üstteki ilk dört sporcuyu birinci turda yer alacak
sporcular olarak duyurur.
5.3.4. Sonraki turlarda, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi durumunda
Başhakem bir önceki turda yer alan dört sporcuyu o turda yer alacak sporcular olarak
duyurur.
5.4.
Eksik Sporcu ve Hükmen Kaybetme:
5.4.1. Bir takım, en fazla bir eksik sporcu ile maça başlayabilir ve o tur maçlarını
tamamlayabilir.
5.4.2. Turun başlangıcında, bir takımın, iki veya daha fazla sporcusunun eksik olması
durumunda maç başlatılmaz, takım, geç kalma süresi sonunda eksik sporcularının
gelmemesi halinde o turda hükmen kaybeder.
5.4.3. Herhangi bir nedenle iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden takımlar
turnuvadan çıkarılırlar.
6. BİLDİRİM:
5.3.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

Birinci Tur eşlendirmesi belirtilen programa göre yapılacaktır. Geç gelen takımlar ilk tur
eşlendirmesine listenin sonuna eklenerek alınacaktır. Birinci tur başladıktan sonra gelen
takımlar bir sonraki tura alınır. 2. turdan önce sıralama yenilenerek 2. Tur eşlendirmesi
yapılır. 2. tur eşlendirmesi duyurulduktan sonra yarışmaya yeni takım alınmaz.
FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik sayılma süresi 15 (onbeş) dakikadır.
Bu süre başhakemin turu başlattığı andan itibaren hesaplanır. Hükmen yenik sayılma
süresinden sonra satranç tahtasının başına gelen bir sporcu/takım hakem aksi yönde karar
vermemişse oyunu kaybeder.
FIDE Satranç Kuralları 9.1.b geçerlidir.
Bir turda oynamadan hükmen yenilgi alan takım, yarışmaya devam edeceğini, Başhakemin
teknik toplantıda açıklayacağı ve yazılı olarak duyuracağı saatten önce, Başhakeme
bildirmediği takdirde bir sonraki turun eşlendirmesine alınmaz ve yarışmadan çıkarılır.
Hangi nedenle olursa olsun iki tur yarışmaya katılmayan takımlar yarışmadan çıkarılırlar.
FIDE Satranç Kuralları 11.3.b uyarınca; bir oyun sırasında, bir oyuncunun oyun sahasında
cep telefonu, elektronik haberleşme aracı veya satranç hamleleri önerebilecek her hangi bir
cihaz bulundurması yasaktır. Tüm cep telefonları ve benzer elektronik aletlerin tümüyle
kapalı olduğu sürece oyuncunun çantasında bulundurmasına hakem izin verebilir.
Oyuncuların telefonu / elektronik haberleşme aracını içine koydukları çanta oyun süresince
görünür bir yerde olacaktır. Oyuncu bir nedenle yarışma salonu dışına çıkarsa, çanta
yarışma salonunda kalacaktır. Oyuncu çantası ile dışarıya çıkmak durumunda kalırsa
mutlaka hakeme bildirecektir. Hakem oyuncunun telefonu ile birlikte dışarıya çıkmasına
izin vermeyecektir. Bir oyuncunun hakemin izni olmaksızın bu türden cihazları içinde
bulundurduğu bir çanta taşıması yasaktır. Bu türden bir cihazı oyun sahasında üzerinde
bulundurduğu belirgin/aşikâr ise söz konusu oyuncu oyunu kaybedecektir. Rakibi
kazanacaktır.
Kategorilerdeki katılım durumuna göre tur sayısını ve programını değiştirmeye başhakem
yetkilidir.
Yarışmaya katılan tüm sporcuların hamle yazılımını bilmesi ve yazması zorunludur.
Yarışmaya katılan tüm takım, sporcu ve yöneticiler bu yönergeyi ve buna dayalı hükümleri
kabul etmiş sayılır.

7. EŞİTLİK BOZMA:
7.1. Yarışma sonunda derecelerin eş puanla paylaşılması halinde sırası ile;
7.1.1 İsviçre Sistemi; Maç puanı (2 kazanç, 1 beraberlik, 0 kayıp), Olimpiad Khanty
Mansysk Matchpoints (2- 1-0), Masa Puanı, Aralarındaki maç sonucu ve kura çekimi
eşitlik bozma yöntemleri uygulanacaktır.
7.1.2 Berger Sistemi; Maç puanı(2,1,0)[13], Olympiad Khanty Mansysk, SonnebornBerger[57], Masa Puanı[1], Aralarındaki Maç[14], Kura
8. İTİRAZLAR:
8.1.

8.2.

9.

Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında; İl Tertip Komitesine intikal eden ve disiplin
suçu içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği” hükümleri gereğince, İl
Tertip Komitesi Kararı, Hakem Raporu, Gözlemci Raporu gibi evraklar da eklenerek bir
üst yazı ile idareci, çalıştırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. İtirazlar, ilgili ilin İl Ceza Kurulunca değerlendirmeye
alınır. Karara bağlanan itiraza ait raporun bir sureti, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına
ve organizasyonun düzenlendiği ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne
gönderilir.
Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan
durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde
belirtilen hükümlere göre il tertip komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye
alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün
hesabına 350,00 TL ücret yatırılır.

ÖDÜLLER:
9.1.

İlk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, sporcularına madalya ve başarı
belgesi, dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir.

10. TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI:
10.1. Grup yarışmaları sonunda Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Genel kategorilerinde ilk 4 sırayı
elde eden okul takımları ile Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kız kategorilerinde ilk 3 sırayı
elde eden okul takımları Okullar arası Satranç Türkiye Birinciliği yarışmasına katılmayı
hak kazanır.
11. PROGRAM:
AÇIKLAMA (TÜM KATEGORİLER)

TARİH

SAAT

Kayıt Kontrol İşlemleri

09:00-09:30

Teknik Toplantı

09:30-09:45

1. Tur Eşlendirmesinin Duyurulması
Açılış Töreni

30 Mart 2017 Perşembe

09:45
10:00

1. TUR

10:00

2. TUR
3. TUR

15:00
10:00

4. TUR
5. TUR

31 Mart 2017 Cuma
1 Nisan 2017 Cumartesi

6. TUR
7. TUR
ÖDÜL TÖRENİ

15:00
10:00
15:00

2 Nisan 2017 Pazar

10:00
15:00

