Dokümanın
Adı
Rev. No
00

Revizyon Tarihi

TSF- MHK-PRS/07
HAKEM GÖREVLENDİRME
PROSEDÜRÜ
Yönetim Kurulu
Karar tarihi ve sayısı

01 Haziran 2013
Sayı:12/2

TÜRKİYE SATRANÇ
FEDERASYONU
Uygulama Tarihi
01.05.2013

AMAÇ
Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen hakemlerin nasıl
görevlendirilmesi, görevli hakemlerin bilgilendirilmesi, görevli hakem listesinin yayınlanması ile ilgili
uygulanacak kuralları belirlemektir. Hakem görevlendirmelerinde öncelikle yarışmayı en sağlıklı
biçimde yönetecek bir hakem kadrosu oluşturmaktır. Görevlendirme yaparken yarışma yapılan il
hakemlerine öncelik tanınır.
KAPSAM :
Bu prosedür, Merkez Hakem Kurulunun görevlendirme yaptığı yarışma ve turnuvaları kapsar.
Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsüne ve Hakem Talimatına uygun olarak hazırlanmıştır.
UYGULAMA:
1.Merkez Hakem Kurulu etkinlik programına uygun olarak her yarışmadan en az 25 gün önce o
yarışmada görev alacak başhakem, başhakem yardımcıları ve hakemleri belirler. Bunun yanı sıra
Merkez Hakem Kurulu her yarışma için yarışmada görev alacak hakemlerin ¼ kadar yedek hakem
belirler. Yedek hakemlerin belirlenmesinde hakem listesindeki hakem kategorilerine uygun olarak
yapılır. Bu isimler ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmaz.
2.Yarışmalarda görevlendirilecek hakem sayısı yarışmanın zorluk derecesine, kategorisine bağlı
olarak değişir. Ortalama olarak her 20 masaya bir hakem görevlendirilir.
3. Görev verilen başhakem ve başhakem yardımcıları görevlendirme ile ilgili olarak telefon ile anında
bilgilendirilir. Görevi kabul veya ret bilgisi alındıktan sonra bu hakem ile ilgili kesin karara varılır.
Ulaşılamayan hakemlerin yerine başka görevlendirmeler yapılır.
4. Yarışmada görev alacak hakemlere mail yolu görevlendirme bilgisi iletilir. Süre yetersizse telefonla
bildirim yapılır. Hakemlerden 3 (üç) gün içinde kabul veya ret cevabını vermeleri istenir.
5. Görevi her hangi bir nedenle kabul etmeyenlerin veya zamanında cevap vermeyenlerin yerine
yedek listedeki hakemler sırası ile görevlendirilir. Yedek hakemlerden görevlendirme yapılırken
öncelikle aynı kategoriden hakem görevlendirmesi yapılır. Bunun mümkün olmadığı hallerde alt
kategoriden görevlendirme yapılabilir. Görev almayanların sayısı yedeklerin sayısından fazla olursa,
MHK üyeleri yeni hakemlerin belirlenmesi için yeniden karar alır. Bu karar interaktif de olabilir. Karar
süreci MHK başkanı tarafından aksi belirtilmedikçe 2 (iki) günden fazla olamaz. Hakem talebinin hızlı
şekilde çözülmesi istenen durumlarda yetkilendirilmiş üyenin talebi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı
onayı ile eksik hakem kadrosu doldurulur.
6. Görevi geçersiz nedenlerle ret eden veya mazereti uygun görülmeyenlerle ilgili olarak daha
sonraki görevlendirmelerde bu husus dikkate alınır. Gerekirse disiplin kuruluna sevk edilir.
7. Son şekli verilmiş olan Hakem Görevlendirme Listesi TSF internet
sitesinden http://www.tsf.org.tr/kurullar/merkez-hakem-kuruluu yayınlanır.
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8. Başhakem ve başhakem yardımcıları yarışmadan iki gün önce, hakemlerin ise bir gün önceden
görev yerlerinde olması gerekir.
9.TSF internet sitesinde yayınlanan hakem listesinde yer alan hakemlerden bir veya birkaçı herhangi
bir nedenle görev yapamayacak olduğunu bildirirse bu hakem/ hakemler yarışmaya ait hakem
listesinden çıkarılarak, yedek hakemler listesinden sıra ile görevlendirme yapılır. Yedek hakemlerden
görevlendirme yapılırken öncelikle aynı kategoriden hakem görevlendirmesi yapılır. Bunun mümkün
olmadığı hallerde alt kategoriden görevlendirme yapılabilir. Görev alamayacakların sayısı yedeklerin
sayısından fazla olursa yetkilendirilmiş üyenin talebi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı onayı ile eksik
hakem kadrosu doldurulur.
10.Yeniden düzenlenen Hakem görevlendirilmesi listesi TSF internet sitesinden hakem
görevlendirmeleri başlığı altında yarışma adı verilerek yayınlanır.
11. Yarışma günü değişik nedenlerden dolayı görev yerine gelemeyenlerin yerine o ilin
hakemlerinden MHK başkanının onayı ile görevlendirilme yapılır. Bu mümkün değilse MHK başkanının
onayı ile en yakın illerden hakem görevlendirilir.
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