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ĠLĠ ĠSTANBUL ĠLÇESĠ SARIYER  

YARIġMA ADI DarüĢĢafaka Eğitim Kurumları 3. Geleneksel Satranç Turnuvası  

BAġLAMA-BĠTĠġ TARĠHĠ 28-29 Mart 2015 YERĠ Darüşşafaka Okulları 

SON BAġVURU TARĠHĠ 23 Mart 2015, Pazartesi 18:00 SĠSTEM 6 tur İsviçre Sistemi 

DÜġÜNME SÜRESĠ 35 dk.+30 sn./hamle eklemeli 
 

ORGANĠZASYON Darüşşafaka Okulları – TSF İstanbul Satranç İl Temsilciliği 

ÖDÜLLER 6. maddede ödüller kısmında açıklanmıştır. 

 

1. GENEL ESASLAR:  

 

 FIDE ve TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir. 
 

2. KATILIM:  

i. Turnuvada oynamak için 2014–2015 sezonu vizesi yapılmış TSF sporcu lisansına sahip olunması 

zorunludur. Detaylı bilgiler lisans.tsf.org.tr  ve kampanya.tsf.org.tr adresinde mevcuttur. 16 yaş 

altı sporcular için lisans/vize ücreti bulunmamaktadır, online lisans/vize yaptırmalıdırlar. 

ii. Yıldızlar ve Küçükler kategorisi Bireysel Takım Turnuvası olarak yapılacaktır.  

iii. Okullar, Yıldızlar ve Küçükler olarak en fazla dörder sporcu ile birer takım kurarak her iki 

kategoriye de katılabilecektir. 

iv. Kategoriler ve yaş sınırları alttaki gibi belirlenmiştir:  

Yıldızlar : 2001-2002 doğumlu sporcular 

Küçükler: 2003-2004 doğumlu sporcular 

  

3. KAYITLAR: 

i. Sporcular 23 Mart 2015 Pazartesi 18.00’e kadar http://istanbul.tsf.org.tr adresinden online 

başvuru yapacaklardır. Online kayıt, her kategori için 80 sporcu ile sınırlıdır. 80 sporcudan 

itibaren yapılan kayıtlar yedek olarak alınacaktır. Her iki kategoride sporcu sayıları 80 sayısına 

ulaştığında kayıtlar son başvuru tarihi beklenmeden kapatılacaktır. 

ii. Başvuru tarihi bittiğinde kategorilerden birinde kontenjan olması durumunda, yedek kayıtlardan 

takım eklenmesi organizasyonun yetkisindedir.  

iii. Takım ve sporcu listeleri www.istanbul.tsf.org.tr adresinde yayımlanacaktır. 

 

4. ZAMAN KONTROLÜ: 

Turnuva, İsviçre sistemiyle 6 tur, 35 dakika + 30 saniye/hamle eklemeli tempoda oynanacaktır.  

 

5. DEĞERLENDĠRME: 

Turnuva sonuçları şartlar sağlandığında UKD hesaplamalarında kullanılacaktır.     

 

6. ÖDÜLLER: 

Final sıralamada her iki kategoride:  

 Bireysel olarak ilk 5 (beş) dereceye giren sporculara ve en başarılı ilk 3 (üç) Darüşşafaka 

sporcusuna madalya verilecektir. 

 İlk 3 (üç) dereceye giren okullara kupa verilecektir. 

 

7. EġĠTLĠK BOZMA: 
 
Derecelerin belirlenmesi amacıyla sırası ile Buchholz, Buchholz-1, Sonneborn – Berger, galibiyet sayısı, siyahla en 
çok oynayan ve kura çekimi yapılır. (Bkz. FİDE Turnuva Kuralları) 

Okulların puanlarının eşitliği durumunda sırasıyla eşitlik bozmalar toplamına bakılır. 

 

8. ÖZEL KONULAR: 

 

i. Yarışma bireysel olarak yapılacak ve aynı takım sporcuları birbirleri ile eşlendirilmeyecektir.  

ii. Takım puanı, en çok puanı alan üç sporcunun puanı toplanarak hesaplanacaktır. 

iii. Turlara başlangıç saatinden itibaren 15 dk içinde gelmeyen oyuncular hükmen yenik sayılırlar ve 

o turun bitimine kadar bir sonraki turlara devam edeceklerini başhakeme yazılı olarak 

bildirmedikleri takdirde eşlendirmeye alınmazlar. Turnuva süresince eşlendirildiği halde 2 tur 

oynamayan sporcu turnuvadan çıkartılır. 

iv. Katılıma göre tur sayısını arttırmaya-eksiltmeye, turnuva programını ve eşlendirme sistemini 

değiştirmeye başhakem yetkilidir. Olası bir durum karsısında yeni program teknik toplantı 

sonunda duyurulacaktır. 

http://www.istanbul.tsf.org.tr/
http://kampanya.tsf.org.tr/
http://www.istanbul.tsf.org.tr/
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v. Turnuvanın başlangıç sıralamasında "Maksimum Rating" sistemi uygulanacaktır. Maksimum 

Rating, başlangıç sıralamasında sporcunun ELO ve UKD listelerindeki en yüksek puanını dikkate 

alan sıralama sistemidir. 

vi. Turnuvada Mart 2015 UKD listesi ile Mart 2015 tarihli turnuva öncesi yayınlanan son ELO listesi 

kullanılacaktır. 

vii. Turnuvadan çıkarılan sporcular ile son turda hükmen kaybeden sporcular hiçbir ödül alamazlar. 
viii. FIDE Satranç Kuralları 11.3.b uyarınca; bir oyun sırasında, bir oyuncunun oyun sahasında cep 

telefonu, elektronik haberleşme aracı veya  satranç hamleleri önerebilecek herhangi bir cihaz 

bulundurması yasaktır. Tüm cep telefonları ve benzer elektronik aletlerin tümüyle kapalı olduğu 

sürece oyuncunun çantasında bulundurulmasına 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 birlikte dışarıya çıkmak durumunda kalırsa mutlaka hakeme bildirecektir. Hakem 

oyuncunun telefonu ile birlikte dışarıya çıkmasına izin vermeyecektir. Bir oyuncunun hakemin 

izni olmaksızın bu türden cihazların içinde bulunduğu bir  çanta taşıması yasaktır. Bu türden bir 

cihazı oyun sahasında üzerinde bulundurduğu belirgin/aşikâr ise söz konusu oyuncu oyunu 

kaybedecektir. Rakibi kazanacaktır. 

ix. Turnuvaya katılanların okul kampüsünde kendilerine gösterilen alanların dışına çıkmamaları ve 

her türlü düzenlemeye, uyarıya ve okul kurallarına uymaları önemle hatırlatılır. 

x. İtiraz kurulu kurulmayacak olup başhakemin kararı nihaidir. 

 

9. BĠLDĠRĠM: 

 

i. FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik sayılma süresi 15 (on beş) dakikadır. Geç 

kalma süresi, başhakemin turu başlattığı andan itibaren geçerlidir. 

ii. FIDE Satranç Kuralları 9.1.b uyarınca anlaşmalı berabere yapılabilmesi için minimum hamle 

sayısı yoktur. 

 

10. ĠLETĠġĠM: 

Turnuva Direktörü: Lerzan Yıldırım        İletişim Tel:  0212 286 22 00           

e-mail: lerzan.yildirim@darussafaka.net   http://www.darussafaka.k12.tr/ 

Turnuva Adresi: Darüşşafaka Eğitim Kurumları Darüşşafaka Caddesi Derbent Mevkii Maslak 

 

Tüm eşlendirme ve sonuçlar yarışma salonunda panolarda ve www.istanbul.tsf.org.tr web 

sayfasında duyurulacaktır. 

  

  Turnuvaya katılan tüm sporcular bu yönergeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır. 

 

11. TURNUVA PROGRAMI: 

 

TARĠH SAAT AÇIKLAMA 

28 MART 2015 

Cumartesi 

09.30 Teknik Toplantı  

10.00 1.  TUR 

13.00 2.  TUR 

15.30 3.  TUR 

29 MART 2015 
Pazar 

10.00 4.  TUR 

13.00 5.  TUR 

15.30 6.  TUR 

6. tur bitiminde Ödül Töreni ve Kapanış 

 

mailto:lerzan.yildirim@darussafaka.net
http://www.darussafaka.k12.tr/
http://www.istanbul.tsf.org.tr/

