TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
2014–2015 ETKİNLİK DÖNEMİ
TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİ YÖNERGESİ

1.

GENEL HÜKÜMLER

1.1. Yönerge, 2014–2015 etkinlik döneminde yapılacak olan Türkiye Çocuk Satranç
Ligi için hükümleri ve takvimi içermektedir,
1.2. Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Prosedürü ile Takım Satranç
Yarışmaları Genel Yarışma Yönergesi hükümleri geçerlidir,
1.3. Amaç: Çocukların; takım ruhu içerisinde birlikte hareket edebilme yeteneğini
geliştirmek, yaşıtları ile birlikte olurken tutum ve davranış geliştirmelerine katkı
sağlamak, çocuk yaş grubu satranç sporcularının maç eksiğini tamamlamak,
2. TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİNİN OLUŞUMU
2.1. Aşamalar ve Buluşma Sayısı
2.1.1. Lig, İl/İlçe Yarışmaları ve Türkiye Finali olarak iki aşamalı gerçekleştirilir.
Gerekli katılımın ve koşulların sağlanabildiği ilçelerde ilçe ligleri de
kurulabilir,
2.1.2. İl/İlçe yarışmaları,
gerçekleştirilir,

en

az

iki

(iki

hafta

sonu)

buluşma

olarak

2.2. Oluşum
2.2.1. Takımlar, TSF Lisansına sahip ve vizeli, notasyon bilen en az dört, en
çok sekiz satranç sporcusu bir araya gelerek oluşur,
2.2.2. 11 yaş ve altı (alt sınır 2008 doğumlular) çocuk satranç sporcuları takım
halinde yarışırlar,
2014-2015 TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİ (2014 yılına göre hesaplanmıştır)
ANA MASALAR DOĞUM TARİHLERİ (06-11 YAŞ)
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2.2.3. TC Vatandaşı ve Fide Id si olan sporcular için Elo listesinde “TUR” görünen
sporcuların katılımına açıktır,
2.2.4. Takımlardaki sporcuların; bir kulübün üyesi, aynı şehirden olmaları,
zorunlu değildir,
2.3. Takım Sayısı
2.3.1. İl/İlçe liglerinin oluşabilmesi için en az dört takımın katılıyor olması
gerekir,
2.3.2. Dört den az takımı olan ilçeler, il merkezinde ya da lig oluşturulmuş en
yakın başka bir il veya ilçede yarışmaya katılabilirler,
3.KATILIM VE BAŞVURU
3.1.

Takımlarda Federasyon etkinlikleri yaş takvimindeki doğum tarihlerine uygun
sporcular yer alabilecektir,

3.2.

Takımlarda kız-erkek sporcu sınırlaması ve ayrımı yoktur,

3.3.

Katılım: İl/İlçe yarışmalarına,
3.3.1. SGM esaslarına göre tescil edilmiş kulüplerin takımları,
3.3.2. Okul satranç kulüplerinin oluşturduğu takımlar,2.2.1., 2.2.2 ve 2.2.3 e
uygun olarak oluşturulmuş karma takımlar katılabilecektir,
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3.3.3. İl/İlçe yarışmalarında, gruplardaki takım sayılarına göre aşağıdaki
eşlendirme sistemleri uygulanır ve belirtilen sayı kadar takım Türkiye
Final yarışmasına katılmaya hak kazanır:
3.3.4. Dört takım: Çift turlu döner sistem(2*3); birinci olan takıma final hakkı,
3.3.5. Beş-altı takım: Beş tur döner sistem; birinci olan takıma final hakkı,
3.3.6. Yedi-sekiz takım: 7 tur döner sistem; birinci ve ikinci olan takıma final
hakkı,
3.3.7. Dokuz-on takım: 5 tur İsviçre sistemi; birinci ve ikinci olan takıma final
hakkı,
3.3.8. Onbir-onüç takım: 6 tur İsviçre sistemi; ilk üç takıma final hakkı,
3.3.9. Ondört ve üzeri takım: 7 tur İsviçre sistemi; ilk dört takıma final hakkı,
(her ek dört takım için bir tur ve kontenjan ilave edilir),
3.3.10. Yirmi iki ve üzeri takımı olan gruplar ikiye bölünebilir,
3.4. Katılım Hakkının İptali: Yarışma
sürecinde takım sayısının
düşmesi durumunda grup dağıtılır, kalan maçlar yapılmaz,

üçün

altına

3.5. Başvuru:
3.5.1. İl/İlçe yarışmaları için:
3.5.1.1.

3.3. e göre oluşturulmuş takımlar İl/İlçe liginde yer alabilmek
için Satranç İl Temsilciliğine başvururlar,

3.5.1.2.

Yönerge koşullarına uyan takımlar yarışmalara katılması için,
belirlenmiş
takvime
göre,
İl
Temsilcilikleri
tarafından
Federasyona bildirilir,

3.5.1.3.

Takım ana listeleri, belirlenmiş
temsilciliklerine teslim edilir,

takvime

göre,

İl/İlçe

3.5.2. Türkiye Final Yarışması için:
3.5.2.1.

Final yarışmasına katılacak kulüpler, belirlenmiş takvime göre,
Türkiye Final Yarışmasına katılacaklarını Federasyona bildirirler,

4.İLKELER
4.1. Takımlarda gerçek isimler kullanılabileceği gibi takma isimler de kullanılabilir
(genç beyinler, kanaryalar, kartallar, ateş böcekleri vb.),
4.2. Takma isim kullanılması durumunda, toplumda şiddet ve korku yaratmayacak,
tiksinti ve kötülük duygusu uyandırmayacak, ulusal birlik ve beraberliğin
dışında eğilimleri çağrıştırmayacak biçimde seçim yapılmalıdır.
4.3. İsimler Türkçe ve anlaşılır olmalıdır,
4.4. Aynı okul veya kulüp en fazla 10 takım oluşturulabilir
4.5. Kullanılacak takma isimler Federasyon Teknik Kurulu tarafından incelenerek
kabul edilir, gerektiğinde düzeltme için geri yollanır,
4.6. Aynı isme sahip birden çok takımın olması durumunda takımlar, önüne konacak
il/ilçe adı ile anılırlar (Ordu Atatürk İlkokulu vb),
4.7. İlçe/İl yarışmalarının takvimi, başlama ve bitiş tarihleri Federasyon programına
uyumlu olarak, il düzenleme kurulları tarafından oluşturulur.
4.8. Takvim oluşturulurken Küçükler il birinciliği, SGM Okullar il ve Türkiye Birinciliği
yarışmaları gibi önemli yarışmalar dikkate alınır,
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5.TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİNİN KURALLARI VE YARIŞMA ESASLARI
5.1. Takım Ana Listeleri:
5.1.1. Türkiye Çocuk Satranç Liginde, ana listelerde, en az dört, en fazla sekiz
sporcu olacaktır,
5.1.2. Ana listeler, belirlenen takvim uyarınca, İl/İlçe temsilciliklerine verilir,
5.1.3. Kazanılan haktan yararlanılarak Türkiye Finali yarışmasında yer alacak
takımların, verilen bu liste ile katılmaları (her hangi bir ölçüt olmaksızın
yaşı uygun olan en fazla bir sporcu değişikliği yapılabilir) zorunludur,
5.1.4. Güç Ortalaması: Takımların güç ortalaması (kuvvet dereceleri), listede
bulunan 4 sporcunun rating ortalaması (elo ve ukd si olan sporcularda en
yüksek tercih edilir) ile bulunur,
5.1.5. Takım listeleri değerlendirmelerinde İl/ilçe yarışmalarında Aralık 2014
UKD ve ELO listeleri, Türkiye final yarışmasında Teknik toplantı günündeki
Güncel UKD ve ELO listeleri dikkate alınır,
5.1.6. 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 yarışmanın sonuna kadar
değiştirilemez.
5.1.7. Takımda rating puanı olan sporcunun bulunmaması durumunda,
sporcular, takım yöneticisinin öngördüğü biçimde sıralanır ve ana liste
sıralaması değiştirilemez,
5.2. Yarışma Usulü: Kulüp veya bireysel lisansa sahip sporcudan oluşan takımlar
dört masa oynayacaklardır,
5.2.1. İl/İlçe Yarışmaları: İl/İlçe yarışmalarında en az 45’+30” eklemeli tempo
uygulanır,
5.2.2. Türkiye Final Yarışması: Türkiye Final yarışmasında 90’+30” eklemeli
tempo ile 8 tur İsviçre Sistemi olarak gerçekleştirilir,
5.3. Takımların Maça çıkış Listeleri: İl/İlçe/Türkiye Yarışmalarında,
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. Maça çıkış listesinde eksik işaretlenerek maça çıkış listesi verilemez,
(örnek; 1-3-4 gibi)
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. İl/İlçe yarışmalarında, bir takım, en fazla bir eksik sporcu ile maça
başlayabilir ve o tur maçlarını tamamlayabilir,
5.4.2. İl/İlçe yarışmalarında, turun başlangıcında, bir takımın, iki veya daha
fazla sporcusunun eksik olması durumunda maç başlatılmaz, takım,
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hükmen yenik sayılma süresi sonunda eksik sporcularının gelmemesi
halinde o turda hükmen kaybeder,
5.4.3. Türkiye Final yarışmasında eksik sporcu ile maça çıkılmaz, eksik masa
olması durumunda maç başlatılmaz, takım, o turda hükmen kaybeder,
5.4.4. Herhangi bir nedenle iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen
kaybeden takımlar yarışmadan çıkarılırlar,
5.4.5. Herhangi bir nedenle iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen
kaybeden sporculara, sonraki turlarda maça çıkış listesinde yer verilmez,
5.5. Eşitlik Bozma: İl/İlçe ve Türkiye Final yarışmalarında eşit puanı olan takımlar
için sıra ile
5.5.1. Döner sistem; Maç puanı (2 kazanç, 1 beraberlik, 0 kayıp), Masa Puanı,
Sonneborn-Berger (gerçek puanlarla), Aralarındaki maç sonucu, Yinede
eşitlik sürüyorsa kura çekilir.
5.5.2. İsviçre Sistemi; Maç puanı (2 kazanç, 1 beraberlik, 0 kayıp), Olimpiad
Khanty Mansysk Matchpoints (2-1-0), Masa Puanı, Aralarındaki maç
sonucu, Yinede eşitlik sürüyorsa kura çekilir.
5.6. Masa Dereceleri: Türkiye Final yarışmasında:
5.6.1. Tüm masalarda yüzdelik başarı sıralamasına göre ilk 3 dereceye giren
sporculara madalya verilir,
5.6.2. Yüzdelik başarıdaki eşitlik halinde daha çok oyun oynayan sporcu daha
başarılı kabul edilir. Yine eşitlik halinde sporcuların takımlarının aldığı
dereceye bakılır,
5.6.3. Sporcuların en az 6 karşılaşmada oynamaları gereklidir,
5.6.4. Sporcular en az 6 oyun oynadıkları tüm masalardan derecelendirmeye
girerler,
5.6.5. Sporcuların sıralanan ölçütlere uymalarına karşın madalya hak
edebilmeleri için en az oynadığı maç sayısının yarısı kadar puan alması
gereklidir,
5.7. İtirazlar:
5.7.1. İl/İlçe yarışmalarında itiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin
kararı geçerlidir,
5.7.2. Türkiye Final yarışmasında: Federasyon İtiraz Kurulları Prosedürü
uyarınca kurulacak itiraz kurulu, itirazları değerlendirir. İtirazlar, itiraza
konu olan maçın oynandığı turun bitimini 15 dakikadan fazla aşmayacak
bir süre içinde yazılı olarak Başhakeme yapılmış olmalıdır. İtiraz
güvence bedeli 75.-TL dir.
6.DEĞERLENDİRME, KAZANILACAK HAKLAR, ÖDÜLLER
6.1. İl/İlçe yarışmaları UKD, Türkiye Final yarışmaları UKD-ELO hesaplamalarına
dâhildir,
6.2. İl/İlçe yarışmaları sonunda ilk üç dereceye giren takımların sporcularına madalya,
Türkiye
Final yarışması sonunda ilk üç dereceyi elde eden takımlara kupa,
sporcularına madalya verilir. İlçe birincisi olan takımlar da, il birinciliği haklarını
elde ederler,
7. BİLDİRİM
7.1. Yönergenin Federasyon Resmi Internet sitesinde yayınlanması ile resmi duyuru
yapılmış sayılır,
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7.2. İl/İlçe/ yarışmalarında FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik
sayılma süresi 15 veya 30 dk uygulanabilir,
7.3. Türkiye Final yarışmasında FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik
sayılma süresi tanınmamıştır (sıfır dakika). Satranç tahtası başına turun
başlamasından sonra gelen sporcu oyunu kaybeder. Bu süre Başhakemin turu
başlattığı andan itibaren hesaplanır,
7.4. İl/İlçe ve Türkiye Final yarışmalarında FIDE Satranç Kuralları 9.1.b uygulanır,
7.5. 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.
7.6. Tüm eşlendirme ve sonuçlar yarışma salonunda panolarda ve yarışma sayfasında
duyurulacaktır.
7.7. Türkiye Çocuk Satranç Ligine katılan tüm takımlar ve sporcular bu yönergeyi ve
buna dayalı hükümleri ve bu yönergenin bir parçası olan Uygulama Yönergesini
kabul etmiş sayılır,
7.8. İl/İlçe liglerine katılan her takım 20.-TL katkı payını, İş Bankası 4200 (şube
kodu) 5930838 numaralı hesabına yatırmalıdırlar,
7.9. Yarışmada; sporcu, antrenör ve yöneticilere, Federasyon tarafından, yolluk,
görev tazminatı ya da ulaşım bedeli ödenmeyecektir. Sporcular kendi veya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya ilin diğer olanakları ile yarışmaya
katılabileceklerdir,
7.10.
Grup maçlarını tamamlayan ancak Türkiye Finali yarışmasına katılma hakkı
edememiş takımlar, 100 TL katkı payı ödeyerek yarışmaya katılabilirler,
7.11.
Federasyon ile yazışma yapılmasını gerekli kılan haller dışında genel
iletişim, (sorular, yardım, destek vb.) satrancligi@tsf.org.tr e-posta adresi
aracılığıyla sağlanır. Gönderilerde KONU hücresine (Çanakkale, Anafartalar
takımı/(grubu) Çocuk ligi) örneğinde olduğu gibi anlatım mutlaka bulunmalıdır,
7.12. Başka yollarla, adres veya kişilere yapılacak yazışma veya görüşmelerden
kaynaklanabilecek hak kayıplarından Federasyon sorumlu değildir,
7.13.
3.5. de gösterilen yollardan başka yollarla yapılacak başvurularda,
kaybedilecek haklardan Federasyon sorumlu olmayacaktır,
7.14. Bu yönerge yayınlandığında
güncellenecektir,

il
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yarışmaları

için

yapılmış

planlamalar

( EK – 1 )
2014–2015 ETKİNLİK DÖNEMİ
TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİ TAKVİMİ
Açıklama

Tarih

Türkiye Çocuk Satranç Lig Yarışmaları İçin Ön Hazırlık
Çalışmalarının Başlaması
Türkiye Çocuk Satranç Ligi için katılım başvuruları (İlçe-İl
temsilciliklerine) - BAŞLANGIÇ
Türkiye Çocuk Satranç Ligine katılacak İl/ilçe Takımlarının
Gruplarının oluşturularak Ana Listeler ile Federasyona
Bildirilmesi “e-posta ile” – SON TARİH
Türkiye Çocuk Satranç Ligine katılacak Grupların
işlemlerinin tamamlanması (sıra kurası vb.)
Türkiye Çocuk Satranç Ligine katılacak İl/İlçe Takımlarının
TSF İnternet Sitesinde Yayınlanması
Türkiye Çocuk Satranç Ligi için Ana Listelerinin İl/İlçe
Temsilciliklerine Teslimi

Yer

1 Kasım 2014
15 Aralık 2014
21 Aralık 2014
23 Aralık 2014

İllerde

25 Aralık 2014
25 Aralık 2014

Türkiye Çocuk Satranç Ligi İl/İlçe Yarışmaları (Başlangıç)

27 Aralık 2014

İllerde

Türkiye Çocuk Satranç Ligi İl/İlçe Yarışmaları (Bitiş)

12 Nisan 2015

İllerde

Türkiye Çocuk Satranç Ligi İl/İlçe Yarışmaları Sonuçlarının
Temsilciler tarafından Federasyona Bildirilmesi (e-posta ile,
son tarih-saat)
Türkiye Çocuk Satranç Ligi Final Yarışması için Katılmaya
Hak Kazanan Takımların Federasyona Başvuruları (e-posta
ile)
Türkiye Çocuk Satranç Ligi Final Yarışmasına Katılacak
Takımların Federasyon İnternet Sitesinde Yayınlanması
Türkiye Çocuk Satranç Ligi Final Yarışması

14 Nisan 2015

15 Nisan 2015
27 Nisan 2015
01-06 Mayıs 2015

( EK – 2)
2014–2015 ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİ
FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI

Açıklama
Teknik Toplantı
1. TUR
2.TUR
3. TUR

Tarih
01 Mayıs 2015 Cuma
02 Mayıs 2015 Cumartesi
03 Mayıs 2015 Pazar

4. TUR
5. TUR
6. TUR
7. TUR
8. TUR
ÖDÜL TÖRENİ

Saat
21.00
11.00
17.00
11:00
17:00

04 Mayıs 2015 Pazartesi
05 Mayıs 2015 Salı
06 Mayıs 2015 Çarşamba
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15:00
11:00
17:00
11:00
17:00

( EK – 3)
2014–2015 ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİ
İL/İLÇE TAKIM KATILIM LİSTESİ
İLİ
SIRA İLÇE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TAKIM ADI

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
…… / …… / 20..
( EK –4)

2014–2015 ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİ
İL/İLÇE YARIŞMALARI SONUÇ BİLDİRİMİ
İLİ
SIRA İLÇE
1
2
3
4
5

TAKIM ADI

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
…… / …… / 20..
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