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GÖREVİN ADI: HAKEM
GÖREVİN KAPSAMI: Hakem, satranç yarışmalarını yönetmekle görevli olan başhakeme
görevinde yardımcı olan yetkili kişidir.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI : Hakem yarışmaları oyun kuralları ve yarışma yönergesine
uygun olarak yöneten yetkili kişidir. Başhakeme ve Federasyon Başkanına karşı sorumludur.
Hakemlerin yarışma öncesi görevleri
a. Yarışma yönergesini incelemek,
b. Oyun salonunu gözden geçirerek; aydınlatma, iklimlendirme, havalandırma gibi ortam
değerlerini, dinlenme alanları ile oyunların izlenebileceği yerleri incelemek, uygun
gördüğü değişiklikler ile ilgili olarak başhakeme öneride bulunmak,
c. Yarışma salonunun hazırlanmasını gerekli malzemenin (satranç takımları, satranç oyun
saatleri, hamlelerin yazılacağı yazılım kağıtları ve diğer belgeleri ) hazır olmasını
sağlamak,
d. Başhakem tarafından görevlendirdiği alandaki satranç takımlarının doğru dizilip
dizilmediğini, birbirleri ile oynayacak sporcuların yerlerini, sırasını ve yarışma tablosuna
göre dizilip dizilmediğini, satranç saatlerinin ayarlarını, bataryalarını, kurulmalarını,
bütün sporcularda hamle yazılım kağıdı olup olmadığını kontrol etmek,
e. Sporculara turların gün ve saatlerini, yarışmanın varsa özel kurallarını duyurmak ve
onların rahatça görebileceği şekilde yarışma yerine asmak,
f. Teknik toplantıda yer almak,
g. Başhakem veya başhakem yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
Hakemlerin yarışma sırasındaki görevleri
a. Tur sonuçlarını düzenli olarak kayıtlara geçirmek,
b. Satranç oyun saatlerinin çalışmasını denetlemek,
c. Yarışma düzenini gözetmek ve sporcuların oyun salonunda rahat ve sessiz bir ortamda
oynamasını sağlamak, anlaşmazlıkları çözmek, tartışmaları önlemek,
d. Hamlelerin, hamle yazım kağıtlarına doğru olarak kaydedilmesini sağlamak,
e. Yarışma sırasında sporcuların davranışlarını ve karşılıklı ilişkilerini incelemek, dürüstlük
ve spor anlayışına uygun bir şekilde yarışıp yarışmadıklarını denetlemek,
f. Oyunların sonuçlarını düzenli olarak yarışma tablosuna ve ilgili yerlere veri kaydı olarak
işlenmesini sağlamak,
g. Başhakem veya başhakem yardımcısı tarafından verilen görevleri yapmak,

Hakemlerin yarışma sonrası görev ve sorumlulukları
a.

b.

Yarışma sırasında kullanılan malzemenin (satranç takımları, satranç saatleri, kırtasiye
malzemelerinin) düzgün bir biçimde toplamak ve sonraki bir yarışmada kullanıma hazır
olmasını sağlamak.
Yarışma sonunda kaydedilen tüm evrakları başhakeme sunmak,
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Ödül töreninde hazır bulunmak,
Başhakemin iznini almadan yarışma yerinden ayrılmamak,
Başhakem veya başhakem yardımcısı tarafından verilen görevleri yapmak,
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