TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
2009–2010 SEZONUNDA UYGULANACAK HARÇ –BEDEL VE PAYLAR
( Federasyon Yürütme Kurulunun 03 Ağustos 2009 tarih ve 14/3 nolu kararı esas alınarak hazırlanmıştır)
Tescil
Ve Vize
(TL)

AÇIKLAMA
Sporcu (1)
Yabancı Sporcu (2)

LİSANS

Hakem
Yardımcı Ant. (1.
Antrenör (2.
Antrenör (3)
Kıdemli Ant. (3.
Baş Ant. (4.
Tek. Direktör (5.
KURS VE SEMİNERLER KATILIM PAYI
Hakem (4)
Yardımcı Ant. (1.
Antrenör (2.
Antrenör
Kıdemli Ant. (3.
Baş Ant. (4.
Tek. Direktör (5.
KULÜP TESCİL VE VİZE (5)

Aday
İl
Ulusal
FA
IA
Kademe)
Kademe)
Kademe)
Kademe)
Kademe)
Kademe)
Kademe)
Kademe)
Kademe)
Kademe)

İLİŞİKSİZ BELGESİ BEDELİ (6)
1 yıllık sporcu
2 yıllık sporcu
3 yıllık sporcu
4 yıllık sporcu
5 yıllık sporcu
6 yıllık sporcu
+6 yıllık sporcu
İTİRAZ KURULU GÜVENCE PAYI
İTİRAZ İÇİN DİSİPLİN KURULUNA BAŞVURU PAYI
YARIŞMALARA KATILIM PAYI (7)
Yaş Grupları Türkiye Birinciliği Yarışması, Gençler Türkiye
Şampiyonası
Türkiye Bayanlar Şampiyonası, Türkiye Şampiyonası Seçme
Yarışması,
Diğer

Bedel ve Paylar
(TL)

10.200.10.20.30.40.50.30.50.100.150.250.-

200.-

50.70.100.500.750.1.000.Türkiye İş
Bankası
Ligi
400.800.1.200.1.600.2.000.2.400.3.000.-

Türkiye
Kulüpler
Şampiyonası
250.500.750.1.000.1.250.1.500.1.750.75.750.2.10.15.-

Yarışma Yönergesinde belirtilir

A – AÇIKLAMALAR:
(1)
i.
Sporcu Lisanslarında 18 yaşından büyük sporcular için uygulanacak bedel 20.-TL dir.
ii.
Öncelikli iller kapsamına giren illerde ( Mardin, Şırnak, Hakkâri, Muş, Bitlis, Siirt, Batman,
Van, Bingöl, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli, Rize, Malatya,
Erzurum, Erzincan, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Burdur ) bu bedellerin ½ si uygulanır.
iii.
Sporcunun (ii) de ki bu haklardan yararlanabilmesi için öncelikli iller kapsamındaki illerde
ikamet ediyor, yaşıyor olması zorunludur.
(2) Kulüpler Şampiyonasına katılan kulüpler ve yabancı bireysel sporcu lisansı için, belirlenen
bedelin ½ si uygulanır.
(3) Denklik yolu ile unvan alanlara, tescil işlemi için, belirlenen bedelin ½ fazlası uygulanır.
(4) Sporcu Lisans işlemlerinde uygulanan öncelikli iller kapsamına giren illerde, belirlenen bedelin ½
si uygulanır.
(5) GS ve SHÇEK spor kulüplerinden vize bedeli alınmaz. Kulüpler Türkiye Şampiyonasına katılan
kulüpler için, saptanan bedelin ¼ ü uygulanır.
(6) i. Türkiye İş Bankası Ligindeki kulüpler arasında yapılacak bir transferde; 16 yaş genel ve bayan
ile 14 yaş genel ve bayan sporcuları için % 50 fazlası uygulanır.
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ii.

(7)

Belirlenen bedellerin ¼ ü de ayrıca Federasyon payı olarak alınır. Türkiye İş Bankası Ligi
kulüpleri ilişiksiz belgesi bedelinden feragat edemezler.
iii. Kulüpler Türkiye Şampiyonasına katılan kulüpler için ilişiksiz belgesi bedellerinde Federasyon
payı alınmaz.
iv. Transferde, sporcu hangi statüdeki kulübün sporcusu ise o statüye göre ilişiksiz belgesi bedeli
ödenir.
x. Yaş grupları havuzu üst yaş sınırı olan 18 yaş ve altındaki sporculardan serbest transfer
hakkından yararlanacak olanlar için özel ilişiksiz belgesi bedeli uygulaması yapılır. Bu
durumdaki sporcuların ilişiksiz bedelleri, kulübün hangi lig veya şampiyonaya katılacak
olduğuna bakılmaksızın %50 fazlası uygulanır. Bu uygulamada kulüpler bedel alıp
almamakta, bu haktan feragat edip etmemekte serbesttirler.

i. İl programlarında yer alan organizasyonlarda katılım payı alınacak ise bu pay her bir sporcu
için, Federasyonun yaptığı benzer organizasyonlarda saptanan miktardan fazla olamaz. Bu tür
yarışmalarda Federasyon payı 2.-TL dir. Aksi durumda özel yarışma sınıflamasına tabi tutulur.
Katılım payı alınacak ise, bu payın ne kadar olacağı yarışmanın yönergesinde belirtilir.
ii. Özel yarışma ve turnuvalarda sporcu ve kulüplerden alınacak katılım payı üzerinden her bir
sporcu veya kulüp için öngörülen bu bedelin ¼ ü Federasyona ayrılır.
iii. Okul içi turnuvalarında katılım payı alınmaz.
iv. İl içi, okullar arası takım / bireysel özel turnuvalarda (i) hükümleri uygulanır.

B- UYARILAR:
1. 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren yapılacak vize işlemlerinde, vize tarihi 31 Temmuz 2010
tarihine kadar uzatılır. Hakem lisansları vize işlemleri için de benzer işlem yapılır.
2. Lisans vize işlemleri için de sporcular Türkiye İş Bankasına yönlendirilir. T.İş Bankası
tarafından verilen Satranç sporcusu lisans kartını taşıyan sporcuların vize işlemlerini il
temsilcilikleri yolu ile makbuzları kesilerek de yapılabilir.
3. T.İş Bankası tarafından verilen Satranç sporcusu lisans kartı ile veya özel kimlik kartı ile
yarışma ve turnuvalarda yer alacak sporculardan, takım formatında yapılan yarışma ve
turnuvalarda, Tescil Belgesi de istenir.
4. T.İş Bankası üzerinden lisans tescil ve vize işlemlerini yerine getirecek olan sporcular,
bankanın kendi iç işleyişinden kaynaklanan nedenlerle yeni birimleri uyarlayamaması
durumunda eksik kısmı sonradan ödemek durumunda olacaklardır.
5. Federasyonumuzun her kademe ve derecedeki antrenörleri, 1 Ağustos 2009 tarihinden
itibaren, antrenör lisanslarını vize ettirmeleri durumunda, aynı zamanda sporcu iseler, sporcu
lisansları da doğrudan vize olmuş sayılacaktır.
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