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AMAÇ
Bu prosedür, Türkiye Satranç Federasyonu ve temsilciliklerin yıllık etkinlik programında yer
alan etkinliklerin gerçekleştirilmesinin genel uygulama esaslarını belirler.
KAPSAM VE UYGULAMA ALANI
Bu prosedür, Türkiye Satranç Federasyonu ve temsilcilikler tarafından düzenlenen
etkinlikleri kapsar. Uygulama alanı tüm Türkiye’dir. Türkiye Satranç Federasyonu Ana
Statüsüne ve Yarışmalar Talimatına dayanılarak hazırlanmıştır.
SORUMLULAR:
Teknik Kurul
TANIMLAR:
Ana Statü ve ilgili dokümanlarda yer alan tanımlar bu prosedür için de geçerlidir.
PROSEDÜR İÇERİĞİ:
1. Türkiye Şampiyonaları aşağıdaki başlıklarla adlandırılır;
a. Türkiye Küçükler, Yıldızlar Satranç Şampiyonası, (yaş aralıklarına dayalı olarak)
b. Türkiye Satranç Şampiyonası,
c. Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası,
d. Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası,
e. Türkiye Veteranlar Satranç Şampiyonası,
f. Türkiye Ustalar Satranç Şampiyonası,
g. Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası,
h. Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonası,
i. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası,
j. Türkiye Ligleri
Program doğrultusunda gerçekleştirilecek diğer etkinlikler, Türkiye Şampiyonası
sınıflamasına girmez. Türkiye Liglerinin statüsü ve uygulama biçimi lig etkinliğin
yönergesinde belirtilir. Bu prosedür kapsamında değerlendirilir.
2. Söz konusu şampiyonalar ve diğer etkinlikler için de ayrı ve özel yönergeler hazırlanır.
Bu yönergelerde her bir etkinlik için özel koşullar yer alır. Bu prosedürün geçerliliğinden,
yarışmanın katılımcı profiline göre (çocuklar, gençler, yaşlılar gibi) ve türüne göre,
geçerli olmayan maddelerinde etkinliğin özel yönergesinde yer verilir.
3. Türkiye şampiyonası niteliği taşımayan satranç etkinliklerinde bu prosedürün tamamı
veya bir kısmı geçerli kılınacak biçimde, özel yönergede yer verilir.
4. Genel Hükümler: Şampiyonalarda ve diğer satranç etkinliklerinde FIDE Satranç
Kuralları, FIDE Yarışma Kuralları, Federasyona ait talimat, prosedür ve uygulama
yönergeleri uygulanır. Belirtilen kurallar dizinine yönergelerde atıfta bulunulur.
5. Katılım ve Başvuru Şekli: Şampiyonalara ve diğer etkinliklere kimlerin, hangi niteliğe
sahip sporcuların katılabileceği, varsa doğrudan katılma hakkı olanlar özel yönergede
belirtilir. Kulüp ve sporcuların en son hangi tarihe kadar ve hangi yol ile katılım
başvurusunda bulunabileceği özel yönergede belirtilir.
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6. Esas ve Teknik Konular:
a. Kayıt kontrol işlemlerinin programı, etkinlikte uygulanacak yarışma usulü ve sürenin
ne olacağı, eşlendirmenin nasıl yapılacağı ve kaç tur oynanacağına özel yönergede
mutlaka yer verilir,
b. Eşitlik Bozma: Etkinliğin sonunda eşit puanlı oyuncular için gerekiyor ise eşitliklerin
nasıl ve hangi yöntemler ile bozulacağı özel yönergede belirtilir,
c. İtiraz: İtirazlar ‘İtiraz Kurulları Prosedürü’ne göre yapılır ve değerlendirilir. Kurulun
oluşturulmaması durumunda başhakemin vereceği karar son karardır. İtiraz
kurulunun oluşturulup oluşturulmayacağı, itiraz kurulunun oluşması durumunda
güvence bedelinin hangi miktarda olacağı, itiraz için son başvuru süresi özel
yönergede yer alır,
7. Değerlendirme ve Haklar: Etkinlik sonuçları UKD ve yeterli sporcu sayısına
ulaşıldığında da ELO hesaplamalarında kullanılır. Bunlardan hangileri değerlendirmede
kullanılacağı, kulüp veya sporcuların hangi hakları elde edeceklerine özel yönergede yer
verilir.
8. Bildirim: Sporcuların, turlar öncesinde, sırasında ve sonrasında uymaları gereken diğer
konulara, açıklamalara, beklentilere, varsa sporcu kıyafetlerine, sponsorlar ile ilgili
kurallara, geç kalma süresine, anlaşarak beraberlik yapabilmeye ilişkin kısıtlamalara
özel yönergede yer verilir. Kulüpler ve sporcular, etkinliğe katılmak ile bu prosedürü,
etkinliğe ilişkin özel yönergede yer alan diğer maddeleri kabul etmiş sayılırlar. Katılımcı
sayısına göre başhakem tur sayılarını arttırmaya, azaltmaya, eşlendirme sistemini
değiştirmeye yetkili kılınmış ise bu değişiklik hakkı konusunda özel yönergede atıfta
bulunulur.
9. Yolluk ve Diğer Ödemeler: Sporcu ve yöneticilere etkinliğe katılımları için ulaşım
bedeli veya doğrudan destek kapsamında bir ödeme yapılıp yapılmayacağı, ödeme
ölçütleri özel yönergede yer alır.
10. Ödüller: Etkinlik için öngörülmüş ödüllerin neler olduğu, her derece için paylaşılabilen
ödüllerin hangi yöntemler ile paylaştırılacağı, varsa özel ödüllerin neler olduğu, kimler
tarafından sağlandığı özel yönergede yer alır.
11. Program: Etkinliğe ilişkin son başvuru, teknik, açılış, kapanış tören ve toplantılarının
yeri, tarihi ve saatleri, turların gün ve saatleri özel yönergede belirtilir.
12. Özel Durumlar: Türkiye Satranç Şampiyonalarında ve diğer etkinliklerde;
a. Hamle yazımı ve satranç saati kullanımı zorunludur,
b. Etkinliğe katılan tüm sporcular yarışma yılı vizeli sporcu lisansına sahip olmak
zorundadırlar,
c. Ulusal veya bölgesel düzeydeki etkinliklere katılacak tüm sporcu ve yöneticiler, İl
Müdürlüklerinden yetki belgesi almak zorundadır,
d. Özürsüz bir tura katılmayan sporcular eşlendirmeden çıkarılırlar. Hangi
olursa olsun iki tur katılmayan sporcular eşlendirmeden çıkarılırlar,

nedenle

e. Etkinliğe katılacak sporcuların profillerine göre üretilmiş başvuru ve davet belgeleri
kullanılır,
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g. Etkinliklerin özel yönergelerine, etkinliğin sporcu profiline göre, bu prosedürde yer
almayan konu ve hükümler yer verilebilir. İl etkinlikleri için düzenlenecek
yönergelerde bu madde kapsamında yapılacak eklemeler için Teknik Kuruldan görüş
alınması zorunludur,
h. Bu prosedürde yer almayan konu ve yorumlar için, prosedürün dördüncü maddesinde
sayılan kaynaklara başvurulur, anlaşmazlıklara Yönetim Kurulu karar verir,
İLGİLİ DOKÜMANLAR
1. Ana Statü
2. Yarışmalar Talimatı

3

