2017–2018 ÖĞRETİM YILI OKULLARARASI
MİNİKLER-KÜÇÜKLER
SATRANÇ YARIŞMA YÖNERGESİ -MAHALLİ

SON BAŞVURU TARİHİ

DENİZLİ
İLÇESİ MERKEZ
OKULLARARASI MİNİKLER – KÜÇÜKLER SATRANÇ YARIŞMASI -MAHALLİ
13.02.2018
YERİ
TERASPARK AVM SATRANÇ SALONU
15.02.2018
08.02.2018 17:00 SİSTEM KATILIMCI TAKIM SAYISINA GÖRE PROGRAMDAN BELİRLENİR.

DÜŞÜNME SÜRESİ

45’+30’’ EKLEMELİ TEMPO

ORGANİZASYON

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ-TSF DENİZLİ İL
TEMSİLCİLİĞİ

İLİ
YARIŞMA ADI
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ

1. GENEL HÜKÜMLER
1.1

Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümler ve
branş talimatı ile FIDE Satranç Kuralları geçerlidir.

2. KATILIM ve BAŞVURU
2.1
2.2

Yarışmaya https://okulsporbilgi.gsb.gov.tr adresinden düzenlenmiş 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011 ve öncesinde
doğan sporcular ve Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar katılabilirler.
Yarışmada,

KATEGORİSİ

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8

STATÜSÜ

DOĞUM TARİHLERİ

YAŞ ARALIĞI
(2017 yılı itibariyle)

01.09.2007 - 2008 - 2009 6-9 yaş
2010 - 2011
Küçükler
Ortaokul
Mahalli /Ulusal
2006 - 2007
10-11 yaş
olmak üzere genel (erkek veya karma ) ve kız okul takımları 8 farklı kategoride yarışacaktır.
Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesi gereğince, sporcunun velisinin izni ile İl Okul
Sporları Organizasyon Tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla;
Minikler kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler
kategorisine,
Küçükler kategorisinde yer alan 2006 doğumlu öğrenciler yıldızlar kategorisine terfi ettirilebilir.
Yıldızlar kategorisinde yer alan 2004 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla gençler kategorisinde
lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara katılabilirler.
Gençler kategorisinde 01.09.1999 sonrası doğumlu 1 (bir) sporcu öğrenci okulu adına yarışmalarda yer alabilir.
Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.
Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılında branşında alt kategorideki okullar arası yarışmalara katılamaz.
Okul Müdürlüğü tarafından EK-1 formu her kategori için ayrı ayrı doldurularak, en geç 08 ŞUBAT 2018 saat 17:00’ye kadar
excel dosyası olarak denizlisatranc@gmail.com adresine e-posta yoluyla gönderilmesi ile kayıtlar alınacaktır. Excel
formatındaki başvuru formu denizli.tsf.org.tr web sayfasında okul sporları duyurusunda EK-1 belgesi olarak bulunmaktadır.
Turnuva günü kayıt kontrol işlemleri sırasında ıslak imzalı listenin turnuva başhakemliğine teslim edilmesi gerekmektedir.
Gecikmelerden okul yönetimleri sorumlu olacaktır.
Başvurularda; sporcunun adı soyadı, doğum tarihi (gün, ay yıl), TC. Kimlik Numarası, (varsa) UKD, (varsa) ELO puanı ile FIDE
ID kodunun, ayrıca telefon numarasının eksiksiz olarak bulunması zorunludur. Geç kayıt veya eksik bilgiden kaynaklanacak
hak kayıplarından başvuru sahipleri sorumludur.
Tüm katılımcıların kayıt kontrol işlemini Teknik Toplantı öncesi tamamlamaları gerekmektedir.
Birinci Tur eşlendirmesi belirtilen programa göre yapılacaktır. Kayıt kontrol süresinden sonra gelen takımlar, eşlendirme
sistemini değiştirmiyorsa ( Berger Sisteminden - İsviçre Sistemine ) UKD vb. ayrım gözetilmeksizin ilk tur eşlendirmesine
listenin sonuna eklenerek alınır.
Birinci tur başladıktan sonra gelen takımlar eşlendirme sistemini değiştirmiyorsa ( Berger Sisteminden - İsviçre Sistemine ) bir
sonraki tura alınır. İkinci turdan önce sıralama yenilenerek 2. tur eşlendirmesi yapılır. İkinci tur eşlendirmesi duyurulduktan
sonra yarışmaya yeni takım alınmaz.
Minikler

2.3

EĞİTİM
KADEMESİ
İlkokul

Mahalli
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2.9

2.10

Mahalli yarışmalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim doğrultusunda ilan edilecek ve
düzenlenecektir. Okullar mahalli yarışmalara birden fazla takımla katılabilirler. Ancak il kontenjanı doğrultusunda aynı okulun
birden fazla takımının grup yarışmalarına katılma hakkı elde etmesi halinde sadece en iyi dereceyi elde eden takımı grup
yarışmalarına iştirak edebilir.
Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına ait duyurular ve katılımcı listeleri Daire Başkanlığınca belirlenen ve ilan edilen takvim
doğrultusunda https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

3. EŞİTLİK BOZMA
3.1
3.2

Derecelerin eş puanla paylaşılması halinde sırası ile: Maç puanı (kazanç:2, beraberlik:1, kayıp:0)[13], Olimpiad Khanty
Mansysk Matchpoints (2-1-0)[56], Masa Puanı[1], Aralarındaki Maç[14] ve Kura Çekimi eşitlik bozma yöntemleri uygulanır.
Berger Sistemi; Maç puanı(2, 1, 0)[13], Olympiad Khanty Mansysk, Sonneborn-Berger[57], Masa Puanı[1], Aralarındaki
Maç[14], Kura eşitlik bozma yöntemleri uygulanacaktır.

4. DEĞERLENDİRME
4.1
4.2

Yarışma sonuçları UKD hesaplamalarında kullanılacaktır.
Grup yarışmalarına katılacak takımlar Daire Başkanlığınca belirlenecek ve ilan edilecektir.

5. ÖDÜLLER
5.1
5.2

Kategorilerinde İlk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve sporcularına madalya verilir.
Yarışmadan çıkartılan, son turda hükmen kaybeden ve başhakem aksi yönde karar vermemişse, ödül törenine katılmayan
sporcular hak iddia edemezler.

6. İTİRAZ
6.1
6.2
6.3

İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı kesindir.
İtirazlar, itiraza ilişkin maçın oynandığı turun bitiminden 15 (onbeş) dakika içinde yazılı olarak Başhakeme yapılmalıdır.
Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor
Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19. maddesinde belirtilen hükümlere göre il tertip komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye
alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır.

7. BİLDİRİM
7.1
7.2

7.3
7.4

7.5
7.6
7.7
7.8

Eşlendirmede Swiss Manager Unicode yazılımı kullanılacaktır.
Yarışma da FIDE Satranç Kuralları 6.7.1 uyarınca hükmen yenik sayılma süresi 15 (onbeş) dakika olarak belirlenmiştir. Satranç
tahtasının başına, hükmen yenik sayılma süresinden sonra gelen bir oyuncu, hakem aksi yönde karar vermemişse oyunu
kaybeder. Bu süre hakemin turu başlattığı andan itibaren hesaplanır.
FIDE Satranç Kuralları 9.1.2 geçerlidir.
FIDE Satranç Kuralları 11.3.2.1 ve 11.3.2.2 uyarınca; bir oyun sırasında, bir oyuncunun oyun sahasında cep telefonu,
elektronik haberleşme aracı veya satranç hamleleri önerebilecek her hangi bir cihaz bulundurması yasaktır. Bu türden bir
cihazı oyun sahasında üzerinde bulundurduğu belirgin/aşikâr ise söz konusu oyuncu oyunu kaybedecektir. Rakibi
kazanacaktır.
Başhakem, katılım sayısına göre tur sayısını, programını ve eşlendirme sistemini değiştirmeye yetkilidir; olası böylesi bir
değişiklik Teknik Toplantı’da duyurulur.
Tüm eşlendirme ve sonuçlar yarışma salonunda panolarda ve http://denizli.tsf.org.tr/ web sayfasında duyurulacaktır.
Yarışmada güncel UKD/ ELO listesi kullanılacaktır.
Tüm katılımcılar bu yönergeyi okumuş ve uymayı kabul etmiş sayılırlar.

8. YARIŞMA ESASLARI
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8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3

Takım Ana Listeleri:
Okullar arası mahalli yarışmalarında, ana listelerde, en az dört, en fazla altı sporcu olacaktır.
Okul takımları, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında ana listelerinde yenileme yapma hakkına sahiptir.
Güç Ortalaması: Takımların güç ortalaması (kuvvet dereceleri), maksimum ratinge göre en yüksek 4 sporcunun rating
ortalaması ile bulunur.
8.1.4 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.
8.2
Yarışma Usulü: Takımlar dört masa üzerinden tabloda belirtilen turnuva tipi ve tur sayısına göre oynayacaklardır.

TAKIM SAYISI
2-4
5-8
9 - 16
17 - Üstü

TURNUVA TİPİ
TUR SAYISI
ÇİFT TUR BERGER
2-6
BERGER
5-7
İSVİÇRE SİSTEMİ
5
İSVİÇRE SİSTEMİ
6

8.3
Herhangi bir kategoriye sadece 1 (bir) takımın katılması durumunda, bir üst yarışmaya katılım hakkı elde edecektir.
8.3.1 Kayıt kontrol yaptıran takımların sayısına göre hangi kategorinin kaç tur yapılacağı madde 8.2’deki tabloya göre
belirlenecek olup, ortak ödül töreni yapılacak şekilde program düzenlenecektir.
8.4
Takımların Maça çıkış Listeleri:
8.4.1 Takımlarda, maça çıkış sırasında; her turda, ana liste sırası bozulmadan yukarıdan aşağıya doğru işaretlenen herhangi dört
sporcu sıra ile yer alır,
8.4.2 Takım ana listeleri ilan edilen tur başlangıç saatinden 30 (otuz) dakika önce verilecektir.
8.4.3 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.
8.4.4 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.
8.5
Eksik Sporcu ve Hükmen Kaybetme:
8.5.1 Bir takım, en fazla bir eksik sporcu ile maça başlayabilir ve o tur maçlarını tamamlayabilir.
8.5.2 Turun başlangıcında, bir takımın, iki veya daha fazla sporcusunun eksik olması durumunda maç başlatılmaz, takım, geç
kalma süresi sonunda eksik sporcularının gelmemesi halinde o turda hükmen kaybeder.
8.5.3 Maça çıkış listesinde eksik işaretlenerek, maça çıkış listesi verilemez. (örnek; 1-3-4 gibi)
8.5.4 2 tur müsabakaya çıkmayarak hükmen kaybeden sporcular, sonraki turlarda maça çıkış listesinde yer alamaz. 2 tur
müsabakaya çıkmayarak hükmen kaybeden takımlar turnuvadan çıkarılırlar.
9. İLETİŞİM
9.1

Yarışma Direktörü
: Ayşegül Akdeniz
İletişim Telefonu
:0530 7706520
Denizli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü : 0258 371 0740
Dahili: 105-107
10. PROGRAM

Tarih
13 Şubat 2018
Salı
14 Şubat 2018
Çarşamba
15 Şubat 2018
Perşembe

YARIŞMA PROGRAMI
Saat
Açıklama
10:00-11:00
Kayıt Kontrol İşlemlerinin Başlaması - Bitişi
11:30
Teknik Toplantı
11:40
1.Tur Eşlendirmesinin İlanı
12:00
1. Tur
16:00
2. Tur
12:00
3. Tur
16:00
4. Tur
12:00
5. Tur
16:00
6.Tur
Son Turun Bitiminden Sonra
ÖDÜL TÖRENİ

