1. GENEL HÜKÜMLER
1.1. Yönerge, 2014 – 2015 etkinlik döneminde yapılacak olan Türkiye Kulüpler Satranç
Şampiyonası İl Yarışmaları için hükümleri ve şampiyona takvimini içermektedir.
1.2. Bu yönerge ile gerçekleştirilecek Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası için
Federasyon Satranç Yarışmaları Yarışma Prosedürü ile Takım Satranç Yarışmaları
Genel Yarışma Yönergesi hükümleri geçerlidir.

2. TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASININ OLUŞUMU
2.1. 2014–2015
etkinlik
belirlenmektedir,

döneminde

gerçekleşecek

şampiyonanın

kuralları

2.2. Aşamalar ve Buluşma Sayısı: Şampiyona, İl Yarışmaları ve Türkiye Final
Yarışması olarak iki aşamalı gerçekleştirilir,
2.2.1. İl yarışması için her ilde bir grup oluşturulması esastır. İl merkezinden
uzak olan, gerekli katılımın ve koşullarının sağlanabildiği ilçelerde ilçe
gruplarının oluşumuna Federasyon Teknik Kurulu karar verir,
2.2.2. İl yarışmaları, her buluşmada en çok iki tur oynanması koşulu ile en az üç
buluşma olarak gerçekleştirilir,
2.3. Oluşum: İl yarışmalarına, koşulları uyan tüm kulüpler katılabilir,

3. KULÜPLERİN KATILMA KOŞULLARI
3.1. Koşullar
3.1.1. Kulüpler, il yarışmaları için şampiyonaya katılacaklarını Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüklerine yapacakları başvuru ile bildirimde bulunurlar. Bu
başvuru kulübün başlıklı kâğıdı ile yetkilisinin ıslak imzası ile yapılır,
3.1.2. Kulüpler, başvuruları sırasında 50.-TL vize bedelini Federasyonun Türkiye
İş Bankası Ankara Şubesi 4200 - 593 08 38 nolu hesabına ‘2014-2015
Kulüpler Şampiyonası …………. Kulübü vize bedeli’ açıklaması ile yatırmış
olmalıdırlar. Vize bedelini yatırmayan veya başkaca eksikleri olan
kulüplerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz,
3.1.3. Türkiye Kulüpler Şampiyonası Final yarışmalarına katılım hakkı
elde eden kulüpler, takım ana listelerinde yer alan tüm sporcular için
düzenlenmiş sözleşmelerini APS, kayıtlı posta veya kargo yolu ile
Federasyona ulaşmasını sağlarlar. Takvimde belirtilen tarihten sonra
Federasyona ulaştırılan sözleşmeler dikkate alınmaz,
3.2. Katılım Hakkının İptali
3.2.1. Hangi neden ile olursa olsun, iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen
kaybeden takımlar yarışmadan çıkarılırlar. Böylesi kulüpler izleyen yıl
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında oynayamazlar,
3.2.2. Şampiyonaya katılan bir kulübün, Federasyon tarafından belirlenen
yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda katılım hakları iptal edilir,
3.3. Katılımdan Vazgeçilmesi
3.3.1. Şampiyonada yer almak için başvurusunu yapan, en son Teknik Toplantı
başlamadan önce, herhangi bir nedenle şampiyonadan çekilme durumunda
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olan bir kulüp, bu isteğini gerekçeleri ve belgeleri ile birlikte Federasyona
bildirmek zorundadır. Bu durumdaki kulüp ile ilgili kararı Yönetim Kurulu
verir,
3.3.2. Şampiyona başladıktan sonra çekilen takımlar, bir sonraki etkinlik
döneminde, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasına katılamazlar,

4. TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASININ KURALLARI
4.1. Takım Ana Listeleri
4.1.1. Kulüplerin Takım Ana Listeleri’nde en az sekiz, en çok yirmi sporcu
bulunur,
4.1.1.1. Türkiye Kulüpler Şampiyonası için düzenlenecek ana listelerde
yabancı sporcu yer almayacaktır. Listede, Federasyon hanesinde
Türkiye (TUR) ibaresi bulunmayan sporcular, uyruklarına
bakılmaksızın sportif anlamda yabancı sporcu sayılır ve takım ana
listesinden çıkarılır,
4.1.1.2. Anılan listelerinin Federasyon hanesinde Türkiye (TUR) ibaresi yer
alan sporcular, uyruklarına bakılmaksızın sportif anlamda Türk
sporcu sayılır,
4.1.1.3. Elo listelerinde herhangi bir kaydı bulunmayan (aktif, pasif ve
geçici) TC uyruklu sporcular, sportif anlamda Türk sporcu,
4.1.1.4. Elo listelerinde herhangi bir kaydı bulunmayan TC harici uyruklu
(ya da uyruksuz) sporcular, sportif anlamda yabancı sporcu sayılır
ve takım ana listesinden çıkarılır,
4.1.1.5. Elo listelerinde herhangi bir kaydı bulunmayan TC ve bir ya da
birden fazla başka ülkenin(lerin) uyruğunda olan (çifte
vatandaşlık)
sporcular
(kendileri
aksi
yönde
bildirimde
bulunmadıkça), sportif anlamda Türk sporcu,
4.1.1.6. Yukarıdaki maddelerden hiçbirinde sayılmayan KKTC uyruklu
sporcular, sportif anlamda Türk sporcu;
olarak değerlendirilirler,
4.1.2. Takım ana listelerinin değerlendirmelerinde Mart 2015 UKD ve 03 Mart
2015 tarihindeki güncel ELO listeleri kullanılır,
4.1.3. Takım ana listelerinde sporcuların sıralamasında; sporcuların önce ELO
puanı, yoksa UKD puanları dikkate alınır. Sonra, kuvvet puanı olmayan
sporcular kulüp yöneticisinin öngördüğü biçimde sıralanır.
4.1.4. İl yarışmaları tamamlanıncaya değin ana listelerde hiç bir değişiklik
yapılmaz,
4.1.5. Kulüpler, il yarışmaları için takım ana listelerini, program uyarınca
belirlenmiş takvime göre, grup yarışma koordinatörüne teslim eder,
4.2. Masa Sayıları ve Özellikleri
4.2.1. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında sekiz masa bulunacaktır,
4.2.2. Masalarda aşağıdaki belirtilen şekilde sporcu oynamak zorundadır,
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1.Masa
2.Masa
3.Masa
4.Masa
5.Masa
6.Masa
7.Masa
8.Masa

Genel Masalar

Özellikli Masalar

Kadın Sporcu
20 yaş ve altı genel
16 Yaş ve altı genel
16 Yaş ve altı kadın

4.3. Takım Maça Çıkış Listeleri
Birinci Tur Takım Maça Çıkış Listesinin Teslim Edilmemesi Durumunda Başhakem;
4.3.1. Takım listesinde yer alan kategori masaları gözetilerek ilk dört sporcuyu
GENEL MASA olarak ana liste sırasına göre yer verir,
4.3.2. Ana liste sırasına göre kalan sporcular arasından en üstteki kadın sporcuyu
5. masaya,
4.3.3. Ana liste sırasına göre kalan sporcular arasından en üstteki 20 yaş ve altı
sporcuyu 6. masaya,
4.3.4. Ana liste sırasına göre kalan sporcular arasından en üstteki 16 yaş ve altı
sporcuyu 7. masaya,
4.3.5. Ana liste sırasına göre kalan sporcular arasından en üstteki 16 yaş ve altı
kadın sporcuyu 8. masaya yerleştirilir,
Kulüp, takım maça çıkış listesini bu haliyle vermiş sayılır,
4.3.6. Sonraki turlarda takım maça çıkış listesinin verilmemesi durumunda bir
önceki turun maça çıkış listesi o tur için başhakem tarafından kullanılır,
4.4. Lisans ve Transfer İşlemleri
4.4.1. Kulüpler, ana listelerinde yer alan sporcuların lisanslarını, belirlenen
tarihler arasında (transfer dönemi) ‘Sporcu Lisans Tescil ve Vize Talimatı’
hükümlerine göre kulüp adına tescil ettirmeli ve/veya kulüp lisanslarının
yenilenmesini (vize edilmiş) sağlamalıdır. Ana listeler teslim edildiğinde bu
işlemler tamamlanmış olmalıdır,
4.4.2. İl Temsilcileri, İl yarışmalarına katılmak üzere başvuran kulüplerin ve
sporcularının tescil/vize bilgilerinin Federasyon lisans otomasyon
sisteminde görünmesini sağlamakla yükümlüdürler,

5. YARIŞMA ESASLARI
5.1. Gruplar:
5.1.1. İl yarışmalarında grup oluşumu esastır. İl yarışmalarının gerçekleştirilmesi
için en az dört kulüp takımının katılımı aranır, bu sayının altındaki
takımlarla grup oluşturulamaz,
5.1.2. İllerinde grup kurulamaması nedeni ile yarışmalara katılamayacak
kulüplerin Federasyon Teknik Kurulu tarafından belirlenecek bir yerde
oluşturulacak grupta maçlarını yapmaları sağlanır,
5.2. İl Yarışma Koordinatörü:
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5.2.1. Bu görevli, İl Temsilcisi olabileceği gibi (il temsilcisi bir kulübün ana
listesinde sporcu ise) gereği halinde o ilden uygun nitelikleri taşıyan bir
başka kişi de olabilir,
5.2.2. Grup oluşturacak iller, (EK-2)'deki form aracılığı ile (Ek-1)'de verilen
takvim
içinde,
İl
Yarışma
Koordinatörlerini
Federasyona
(satrancligi@tsf.org.tr) bildirmekle yükümlüdür. Bu göreve seçilecek
kişilerin e-posta iletişimi ve bilgisayar kullanımına hâkim olmasına özen
gösterilmelidir,
5.2.3. Görevleri: Koordinatörün temel görevi kulüpler ile
Federasyon arasında eşgüdüm ve iletişimi sağlamaktır,

hakemler

ve

5.2.3.1. İl Yarışma Koordinatörü, yarışmanın sağlıklı ve doğru biçimde
yürütülmesi için il düzeyinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,
5.2.3.2. Grup oluşumunu, yönerge hükümleri doğrultusunda yerine getirir,
5.2.3.3. Takımların sıra ve renk kurası işlemini planlar ve gerçekleştirir,
5.2.3.4. Yarışma sonuçlarının geciktirilmeden Federasyona ulaştırılması
için hakemlerle eşgüdümü sağlar,
5.2.3.5. Her tur ya da buluşmanın hemen ardından maç sonuçlarının,
sıralama ve benzeri bilgilerin o ile tahsis edilmiş web sayfasından
yayınlanmasını sağlar,
5.3. Türkiye Final Yarışması Hakkı
5.3.1. İl yarışmaları sonucu elde edilmiş olan Türkiye Final Grubu Yarışmasına
katılım hakkı devredilemez,
5.3.2. İl yarışmalarında, 5.5.2.3’de tanımlı gruplarda, grup birincisi olan kulüpler,
5.3.3. İl yarışmalarında, 5.5.2.4’de tanımlı gruplarda, grup birincisi ve ikincisi
olan kulüpler,
5.3.4. İl yarışmalarında, 5.5.2.5’de tanımlı gruplarda, grup birincisi, ikincisi ve
üçüncüsü olan kulüpler,
5.3.5. İl yarışmalarında, 5.5.2.6’da tanımlı gruplarda, grup birincisi, ikincisi,
üçüncüsü ve dördüncüsü olan kulüpler,
Türkiye Final Grubu Yarışmasına katılım hakkı kazanırlar,
5.3.6. 5.3.2-3-4-5 de tanımlı kontenjanlardan yararlanarak Türkiye Final Grubu
Yarışmasına katılmaya hak kazanabilmek için yarışma sırasında, yarışmayı
terk eden takımların olması durumunda, il kontenjan hakkı ilgili maddede
belirlenmiş kontenjan hakları gözetilerek Federasyon Teknik Kurulu
tarafından yeniden belirlenir. Yeniden belirleme işleminde tur sayısının
yüzde ellisini tamamlayan takım sayısı dikkate alınır, böylesi bir durumda
gruptaki takım sayısının en az yarısının yarışmayı tamamlamış olması
esastır.
5.4. Takım Ana Liste ve Maça Çıkış Listelerinin Hazırlanması
5.4.1. Yarışmanın her turundan önce belirtilen süre içerisinde takım maça çıkış
listeleri başhakeme teslim edilir. Mevcut bulunmadığı bilinen bir sporcuyu
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yazarak ya da eksik liste vererek haksız avantaj sağlanmasına izin
verilmez,
5.4.2. Kulüpler, Federasyon tarafından sözleşmesi onaylanmamış sporcularına
maça çıkış listelerinde yer veremezler,
5.4.3. Özellikli masalardaki sporcular, ana listedeki yerlerinde veya oynama
haklarına sahip oldukları özellikli masalarda oynayabilirler,
5.4.4. Kulüpler, takım ana listelerinde, “100 Kuvvet derecesi puanı farkını
gözeterek düzenleme yapabilirler, takımın maça çıkış listelerinde ana
listeler dikkate alınacaktır. Ana listelerde aşağıda belirtilen ilkelere
uyulması gereklidir:
5.4.4.1. “100 kuvvet derecesi puanı farkı” uygulamasında ana listede
üst sıralarda yer alan sporcuların altına yazılacak olan
sporcularda; üst sıralarda yer alan en düşük kuvvet derecesi
puanlı sporcudan en fazla 100 puan fazla olabilir,
5.4.4.2. Ana Listede ELO’suz bir sporcu, ELO’lu bir oyuncunun önüne
geçemez,
5.4.4.3. Ana Listede UKD’siz bir oyuncu, UKD’li bir oyuncunun önüne
geçemez,
5.4.4.4. Ana Listede UKD’ siz oyuncular arasında tercih kriteri yoktur,
5.4.4.5. Maça çıkış listelerinin verilmesinde ana liste esas alınarak; genel
masalar yukarıdan aşağıya 1-2-3-4 işaretlenir. Kategori masaları
ana liste ölçütlerinin dışındadır.
5.5. Yarışma Usulü:
5.5.1. İl Yarışmaları 90 dakika+30 sn/hamle eklemeli tempo ile oynanır.
5.5.2. Eşlendirme ve tur sayısı:
5.5.2.1. İl yarışmalarında eşlendirme Berger-Döner, (beyaz ve siyah
değişerek) veya İsviçre Sistemi ile yapılır,
5.5.2.2. Turlar sırasında herhangi bir nedenle gruptaki kulüp sayısı dördün
altına düşerse madde 5.3.6’ya göre işlem yapılır,
5.5.2.3. 9'dan az kulübe sahip illerde, yarışma, tüm kulüplerin katılımı ile
tek grupta Berger (döner) sistemi ile yapılır. Yarışma takvimi
elverişli illerde çift turlu Berger sistemi de uygulanabilir. Bu
durumda maçların iki devre halinde oynanması önerilmektedir,
dört (4) takım ile oynanan gruplarda çift turlu Berger sistemi
zorunludur.
5.5.2.4. 8'den çok ve 17'den az kulübe sahip illerde, yarışma, tüm
kulüplerin katılımı ile tek grupta en az 5 turlu İsviçre sistemi ile
yapılır,
5.5.2.5. 16’dan çok ve 25'den az kulübe sahip illerde, yarışma, tüm
kulüplerin katılımı ile tek grupta en az 7 turlu İsviçre Sistemi ile
yapılır,
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5.5.2.6. 24'den çok kulübe sahip illerde, yarışma, tüm kulüplerin katılımı
ile tek grupta en az 9 tur İsviçre Sistemi ile yapılır,
5.5.3. İl yarışmalarda Swiss Manager Unicode eşlendirme yazılımı kullanılır. Her il
grupları için Swiss Manager Unicode programı verileri (kulüp sporcuları
girilmiş, lisans kontrolü ve eşitlik bozma ölçütleri yapılmış olarak)
Federasyon Teknik Kurulu tarafından hazırlanır ve temsilcilere gönderilir,
5.5.4. Kuvvet derecesi (ELO ve UKD) hesaplamaları için bu programın verileri
kullanılır,
5.5.5. İl yarışmaları UKD ve yeterli koşullar sağlandığında ELO hesaplamalarına
değerlendirilir. (Hesaplamalara dahil edilmesi için ukd@tsf.org.tr ve
elo@tsf.org.tr adresleri kullanılmalıdır.)
5.6. Kulüplerin Güç Ortalaması
Kulüplerin güç ortalamaları, Takım Ana Listesi’ne göre, Swiss Manager Unicode
eşlendirme yazılımı ile en yüksek kuvvet derecesi puanına sahip sekiz sporcunun
ortalaması alınarak hesaplanır. ELO puanı olmayan sporcuların UKD puanları
dikkate alınır, UKD’siz sporcuların takım güç ortalaması hesaplamasında, kuvvet
dereceleri 1000 olarak hesaplanır,
5.7. Hükmen Yenilgi
5.7.1. Federasyon Yarışmalar Talimatının ilgili hükümleri uygulanır,
5.7.2. Turun başlatıldığı anda birden fazla sporcusu
bulunmayan takım ‘hükmen yenik’ sayılır,

tahta

başında

hazır

5.7.3. İki kez hükmen yenilgi alan takım yarışmadan çıkarılır,
5.7.4. Geç kalan sporcu ‘Hükmen Sıfır’ puanı alır,
5.7.5. Verilen maça çıkış listesindeki sıraya aykırı olarak masada yer alan sporcu
hükmen yenik sayılır. Birden çok sporcunun maça çıkış listesindeki sıraya
aykırı olarak masada yer alması durumunda takım hükmen yenik sayılır,
5.8. Eşitlik Bozma, Masa Dereceleri:
5.8.1. Berger-Döner sistem:
1- Takım puanlarının toplamı
(Swiss Manager Seçeneği: [13])
2- Maç puanlarının toplamı
(Swiss Manager Seçeneği: [1])
3- Sonneborn-Berger
(Swiss Manager Seçeneği: [7])
4- Aralarındaki maç sonucu
(Swiss Manager Seçeneği: [14])
5- Yinede eşitlik sürüyorsa kura çekilir.
5.8.2. İsviçre sistemi:
1- Takım puanlarının toplamı
(Swiss Manager Seçeneği: [13])
2- Buchholz-1 (alttan)
(Swiss Manager Seçeneği: [56])
3- Maç puanlarının toplamı
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(Swiss Manager Seçeneği: [1])
4- Aralarındaki maç sonucu
(Swiss Manager Seçeneği: [14])
5- Yinede eşitlik sürüyorsa kura çekilir.
5.8.3. İl yarışmalarında masa derecesi hesaplanmaz.
5.9. Sporcu Kıyafetleri ve İsim-Reklam-İlan Hakları:
5.9.1. Kulüplerin, kulüp tüzüklerinde yer alan renklerde forma-kıyafet
yarışmada yer almaları önerilir. Her turda birden çok tasarım
düzenlenmiş kıyafet kullanılması sakıncalı değildir,

ile
ile

5.9.2. Kulüpler, forma-kıyafet ile yarışmalara katılacaklar ise en geç, takım ana
listelerini İl Yarışma Koordinatörlerine teslim ettiklerinde kıyafet örneklerini
de yazılı olarak bildirirler,
5.9.3. Kulüpler, bu etkinlik dönemi için, tescilli isimlerine sponsor kuruluşların
isim veya belirleyici unsurlarını eklemeleri durumunda ve/veya formakıyafet, eşofman, flama vb. ekipmanlarına reklam-ilan alınması
durumunda, kendi yönetim kurullarının bu konudaki karar metni ile
sponsor kuruluş ile yaptıkları protokol örneklerini de en geç ana liste
teslimi süresinde yazılı olarak Federasyona bildirmelidirler.
5.9.4. Belirtilen bildirimlerin yerine getirilmemesi durumda, kulüpler, bu haktan
yararlanamazlar,
5.10. Çeşitli
5.10.1. İl yarışmalarının ilk ve son tur oturumları (EK-1)'de yer alan takvime
uygun olacaktır; ara turların tarihleri, İl Düzenleme Kurulları tarafından
saptanır. İller, oluşturmuş oldukları programlarını belirlenen takvim içinde
Federasyona bildirirler. Takvime uyulması esas olup daha önce
düzenlenmiş il yarışmaları programları bu yarışma takvimine uyum
sağlayacak biçimde yeniden düzenlenir,
5.10.2. İl yarışmaları program, uygulama ve hakem atamaları Federasyonun ilgili
kurulları tarafından izlenecektir. Bu kapsamda Federasyon gözlemci ve
koordinatör ataması yapar. Bu tür görevlilerin yasal ödentileri Federasyon
tarafından karşılanır,
5.10.3. İl yarışmalarında karşılaşmaları yürüten hakemler il hakem kurulları
tarafından görevlendirilir. Hakem görev ödemeleri, atamanın yapıldığı
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılır,

6. ÖDÜLLER, DESTEKLER VE İTİRAZLAR
6.1. Ödüller: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilecek ödüller
saptanarak her il için temsilcilikler tarafından ilde duyurulur,
6.2. Destekler: İl Yarışmalarına katılan kulüplere, Federasyon tarafından, herhangi bir
ödeme ve destek programı uygulanmaz. Yolluk, ulaşım bedeli ya da harcırah
verilmez. Ancak; bu yönergenin 5.1.2 maddesi hükümlerinden yararlanarak
yarışmalara katılacak kulüplere Federasyon tarafından ……...-TL (………..lira)
doğrudan destek sağlanır,
7

6.3. İtirazlar: İl yarışmalarında başhakemin kararı nihaidir,
7. BİLDİRİM
7.1. Yönergenin Federasyon resmi internet sitesinde yayınlanması ile resmi duyuru
yapılmış sayılır,
7.2. FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik sayılma süresi 0 (sıfır)
dakikadır. Bu süre Turnuva başhakemi tarafından teknik toplantıda 0 (sıfır), 15 (on
beş) ya da 30 (otuz) dakika olarak yeniden belirlenebilir. Satranç tahtasının
başına, hükmen yenik sayılma süresinden sonra gelen bir sporcu oyunu kaybeder.
Bu süre hakemin turu başlattığı andan itibaren hesaplanır,
7.3. FIDE Satranç Kuralları 9.1.b uygulanır,
7.4. 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 birlikte 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/aşikar ise söz konusu oyuncu oyunu
kaybedecektir. Rakibi kazanacaktır,
7.5. Kulüpler takım listelerini, yarışma takvimine göre oluşturacaklardır. Gecikme ya da
eksiklik gibi nedenlerle doğabilecek hak kayıplarından kulüpler sorumludur,
7.6. Kulüplerin ana listeleri, Federasyon tarafından görülen eksiklik veya yanlışlıklar
nedeni ile kulüplere geri gönderilir, belirlenmiş takvim içerisinde düzeltmeleri
istenir,
7.7. Yönerge kapsamına giren konularda iletişim adresi e-posta üzerinden
satrancligi@tsf.org.tr'dir. Gönderilerde KONU hücresine (Yozgat Belediye Spor
Kulüpler Şampiyonası ana liste) örneğinde olduğu gibi anlatım mutlaka yer
almalıdır,
7.8. Başka yollarla, adres veya kişilere yapılacak yazışma veya görüşmelerden
kaynaklanabilecek hak kayıplarından Federasyon sorumlu değildir,
7.9. Program ve uygulamaları için düzenlenen takvimde iş ve işlemler için öngörülen
sürelerin son gün ve tarih, saat beklenilmeden, kulüpler, temsilciler, koordinatörler
tarafından yerine getirilmesi önerilir,
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( EK - 1 )
2014–2015 ETKİNLİK DÖNEMİ
TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI İL YARIŞMALARI TAKVİMİ
AÇIKLAMA
İl Yarışmaları İçin Kulüplerin Ön Hazırlık Çalışmalarının Başlaması
Türkiye Kulüpler Şampiyonası Yarışmaları için kulüplerin Transfer
Dönemi
İl Yarışmaları katılacak kulüplerin başvurularının GHS İl
Müdürlüklerine yapılması (son tarih-saat)
İl yarışmalarına katılacak kulüplerinin GHS İl Müdürlüğü
tarafından Federasyona bildirimi (son tarih saat-bkz. Ek–3)
Koordinatör Atamalarının gerçekleştirilmesi ve Internet üzerinden
Federasyona bildirimi (son tarih saat- EK–2 ile)

TARİH
03 Kasım 2014
01 Ekim 2014
23 Şubat 2015
23 Şubat 2015
Saat 17:00

YER

25 Şubat 2015
25 Şubat 2015
Saat 17:00

Kulüplerin Ana Listelerin koordinatörlere teslimi
İl yarışmaları programının ve başvuru yapan takımların e-posta
ile koordinatör tarafından federasyona bildirimi
Koordinatörlerin takım listelerini Federasyon Teknik Kuruluna eposta ve çevrimiçi kayıt ile iletmesi
İl Yarışmaları ana listeleri SM dosyalarının Federasyon Teknik
Kurulu tarafından illere gönderilmesi ve illerde ilanı
İl Yarışmaları gruplarında yer alan takımlarının ana listelerine
olabilecek itirazların Federasyon Teknik Kuruluna bildirimi son
tarih-saat
İl Yarışmaları gruplarında yer alan takımlarının sıra kuralarının
çekimi (Berger sistem için)
İl Yarışmaları kulüplerinin ve grupların Federasyon Internet
Sitesinden yayını
İl Yarışmaları gruplarında yer alan takımlarının ana listelerinin
kesinleşmesi-illerde ilanı
İl Yarışmalarının Başlaması
İl Yarışmaları'nın tamamlanması
İl Yarışmalarının sonuçlarının Federasyona internet üzerinden son
bildirimi
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02-05 Mart 2015

03-06 Mart 2015
16 Mart 2015
Saat 17:00
18 Mart 2015
Saat 17:00
19 Mart 2015
Saat 17:00

İllerde

19 Mart 2015
Saat 17:00
21 Mart 2015
31 Mayıs 2015
10 Haziran 2015
Saat 17:00

İllerde
İllerde

(EK - 2)
2014–2015 ETKİNLİK DÖNEMİ
TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
İL YARIŞMALARI KOORDİNATÖR BİLDİRİMİ
Adı-Soyadı
Satranç Sporu ile
yakınlığı
Ev
Adres
İş
e-Posta
Fax
GHS İl Müdürlüğü
Telefon ve fax

İli
Görevi

Telefon 1
Telefon 2
Telefon
GSM

Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Yönergesi uyarınca, il yarışmaları için koordinatör
olarak görevlendirilen ............................................’ a ilişkin bilgiler yukarıda sıralanmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü

(EK-3)
2014–2015 ETKİNLİK DÖNEMİ
TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
İL YARIŞMALARI KATILIM LİSTESİ
(Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince Doldurulup Federasyona gönderilecektir.
Gerektiğinde yeni satırlar eklenebilir)
İLİ
SIRA

İLÇE

KULÜP ADI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
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