TSF-EK-PRS/01 TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
ANTRENÖRLÜK KADEMELER ARASI GEÇİŞ VE DENKLİK PROSEDÜRÜ
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARİHİ : 27.07.2019
KARAR NO
: 6/7
Amaç
Madde 1- Antrenör kademeler arası geçiş ve denklik koşullarının genel uygulama esaslarını
belirlemektir.
Kapsam ve Uygulama Alanı
Madde 2- Bu prosedür antrenör kademeler arası geçiş ve denklik koşullarını kapsar.
Uygulama alanı tüm Türkiye’dir. Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsüne ve Antrenör Eğitim
Talimatına dayanılarak hazırlanmıştır.
Sorumlular
Madde 3- Türkiye Satranç Federasyonu, Eğitim Kurulu
Tanımlar
Madde 4- Bu prosedürde geçen;
a) Genel Müdürlük
b) Federasyon
c) Federasyon Başkanı
d) Yönetim Kurulu
e) FIDE
f) Antrenör Eğitim Talimatı
g) ELO
h) UKD
i) FIDE Instructor
j) FIDE Trainer
k) FIDE Senior Trainer
ifade eder.

: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
: Türkiye Satranç Federasyonunu,
: Türkiye Satranç Federasyonu Başkanını,
: Federasyon Yönetim Kurulunu,
: Uluslararası Satranç Federasyonunu,
: Federasyon tarafınca yayımlanan antrenör eğitim talimatını,
: Uluslararası sporcu kuvvet derecesini,
: Ulusal sporcu kuvvet derecesini,
: FIDE tarafından verilen eğitici belgesini,
: FIDE tarafından verilen antrenörlük belgesini,
: FIDE tarafından verilen kıdemli antrenörlük belgesini,

A – KADEMELER ARASI GEÇİŞ
Madde 5- Antrenör belge ve lisansına sahip olanların kademeler arası geçiş ve terfileri, Antrenör
Talimatı kapsamında açılacak kurs/seminer ve sonrasında girecekleri sınavda başarılı olunması ile
gerçekleşir.

1. Antrenör (II. Kademe) geçiş, terfi koşulları
a. Yardımcı Antrenör (I. Kademe) belgesine sahip olmak,
b. Antrenör talimatı doğrultusunda antrenör olma koşullarından birini kaybetmemiş olmak,
c. En az 1 yıl süre ile; Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş bir kulüpte üst kademe bir
antrenörün yanında yardımcı antrenör olarak görev yaptığını belgelemek (görev yaptığı
döneme ait il müdürlüklerince veya federasyonca onaylanmış sözleşme), ya da Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda satranç dersi öğretmeni veya satranç rehber öğretmeni
veya egzersiz eğitim programı rehber öğretmeni olarak görev yaptığını belgelemek (ilgili
makamdan onaylı ders programı ile birlikte),
d. Görev yaptığı dönemlere ait antrenör vize borcu bulunmamak.
2.

Kıdemli Antrenör (III. Kademe) geçiş, terfi koşulları

a. Antrenör (II. Kademe) belgesine sahip olmak,
b. Antrenör talimatı doğrultusunda antrenör olma koşullarından birini kaybetmemiş olmak,
c. En az 2 yıl süre ile; Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş bir kulüpte üst kademe bir
antrenörün yanında antrenör olarak görev yaptığını belgelemek (görev yaptığı döneme
ait il müdürlüklerince veya federasyonca onaylanmış sözleşme) ve bu süre içerisinde
sporla ilgili en az 2 seminer görmek.
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d. Herhangi bir dönemde UKD veya ELO listesinde (1800) rating puanına ulaştığını
belgeleyebilmek.
e. Görev yaptığı dönemlere ait antrenör vize borcu bulunmamak.
3. Baş Antrenör (IV. Kademe) geçiş, terfi koşulları
a. Kıdemli Antrenör (III. Kademe) belgesine sahip olmak,
b. Antrenör talimatı doğrultusunda antrenör olma koşullarından birini kaybetmemiş olmak,
c. En az 3 yıl süre ile; Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş bir kulüpte üst kademe bir
antrenörün yanında kıdemli antrenör olarak görev yaptığını belgelemek (görev yaptığı
döneme ait il müdürlüklerince veya federasyonca onaylanmış sözleşme) veya ulusal takım
kamplarında en az 1 yıl süre ile görev yapmak ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 3
seminer görmek.
d. Herhangi bir dönemde UKD veya ELO listesinde (2100) rating puanına ulaştığını
belgeleyebilmek.
e. Görev yaptığı dönemlere ait antrenör vize borcu bulunmamak.
4. Teknik Direktör (V. Kademe) geçiş, terfi koşulları
a. Baş Antrenör (IV. Kademe) belgesine sahip olmak,
b. Antrenör talimatı doğrultusunda antrenör olma koşullarından birini kaybetmemiş olmak,
c. Herhangi bir dönemde UKD veya ELO listesinde (2300) rating puanına ulaştığını
belgeleyebilmek.
d. En az 3 yıl süre ile; Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş bir kulüpte üst kademe bir
antrenörün yanında baş antrenör olarak görev yaptığını belgelemek (görev yaptığı döneme
ait il müdürlüklerince veya federasyonca onaylanmış sözleşme) veya ulusal takım
kamplarında en az 2 yıl süre ile görev yapmak yapmak ve bu süre içerisinde sporla ilgili
en az 5 bilimsel spor aktivitesi görmek.
d. Görev yaptığı dönemlere ait antrenör vize borcu bulunmamak.
B- DENKLİK
Denklik İşlemleri İçin Aranan Şartlar
Madde 6a) Denklik yolu ile antrenörlük belgesi almaya hak kazanacakların, antrenör eğitim talimatında
yer alan koşullara sahip olmaları gereklidir.
b) Denklik yolu ile antrenörlük unvanı, III. Kademe Kıdemli Antrenör ve sonraki kademeler
için verilir.
c) Denklik yolu ile antrenörlük unvanı alacakların, bu prosedürde belirtilen belgeleri
federasyona dilekçe ile ulaştırmaları gerekmektedir.
d) Belgeleri incelenen ve uygun görülen kişilere, Denklik Komisyonunun kararı, Yönetim
Kurulunun onayı ile yönetim kurulunun belirlediği denklik ücretini federasyonun ilgili
hesabına yatırmak şartıyla hak ettikleri kademeye ait antrenörlük belgesi verilir.
Teknik Direktör (V. Kademe) Denklik Koşulları
Madde 7- Burada sıralanan koşulların en az 2 tanesine sahip olması şartı aranır.
a) Avrupa, Dünya Şampiyonalarında büyükler kategorisinde ilk 20’de yer almak,
b) En az 5 yıl GM unvanına sahip olmak,
c) IV. Kademe (Baş Antrenör) olarak en az 3 yıl görev yapmak, (Görev yaptığı 3 yılında
dönem vizelerinin yapılmış olması şartı aranır)
d) ELO puanını gösteren listelerde 2600 ve üzeri aralıkta yer almak,
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Baş Antrenör (IV. Kademe) Denklik Koşulları
Madde 8- Burada sıralanan koşulların en az 3 tanesine sahip olması şartı aranır.
a) Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında büyükler kategorisinde 2400 ve üstü ELO
performansı yapmak,
b) GM unvanına sahip olmak, ya da en az 2 yıllık IM unvanına sahip olmak,
c) Kıdemli Antrenör (III. Kademe) olarak en az 2 yıl görev yapmak, (Görev yaptığı 2 yılında
dönem vizelerinin yapılmış olması şartı aranır)
d) ELO puanını gösteren listelerde 2400 ve üzeri aralıkta yer almak,
e) Son 5 yıl içerisinde Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk 3 derece içerisinde yer almak,
Kıdemli Antrenör (III. Kademe) Denklik Koşulları
Madde 9- Burada sıralanan koşulların en az 3 tanesine sahip olması şartı aranır.
a) Avrupa ve Dünya Şampiyonaları (tüm kategoriler için geçerlidir) ve Olimpiyatlarda, takım
kaptanı ya da en az II. kademe antrenör olarak yer almak,
b) En az 2 yıllık FM unvanına sahip olmak,
c) Son 5 yıl içerisinde en az 2 Türkiye Şampiyonası finalinde oynamış olmak,
d) Antrenör (II. Kademe) olarak en az 4 yıl görev yapmış olmak, (Görev yaptığı 4 yılında
dönem vizelerinin yapılmış olması şartı aranır)
e) ELO puanını gösteren listelerde 2200 ve üzeri aralıkta yer almak,
Doğrudan Denklik Kazanma Koşulları
Madde 10- FIDE tarafından verilen aşağıdaki belgelere sahip olanlara federasyon tarafından
verilen bir alt kademede antrenör belgesine sahip olmak şartıyla, Denklik Komisyonunun
kararı, Yönetim Kurulunun onayı ile yönetim kurulunun belirlediği denklik ücretini
federasyonun ilgili hesabına yatırmak şartıyla FIDE belgesine karşılık gelen antrenörlük
belgesi verilir.
a) FIDE Instructor
b) FIDE Trainer
c) FIDE Senior Trainer

: Kıdemli Antrenör (III. Kademe)
: Baş Antrenör (IV. Kademe)
: Teknik Direktör (V. Kademe)

Denklik Komisyonu
Madde 11- Denklik Komisyonu, Federasyon Başkanı ve/veya Başkan Vekili, Federasyon As
Başkanı ve Federasyon Eğitim Kurulu Başkanınından oluşur.
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