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AMAÇ:
Bu prosedürün amacı, satranç sporcularının yetiştirilmeleri için açılacak, yerel, merkezi ve ulusal
takımlar hazırlık kamplarının genel işleyişini, kampların düzenlenmesi, sporcu seçimi, yapılacak
eğitim programının belirlenmesi, antrenörlerin seçimi ve atanması konuları ile antrenörlerin çalışma
prensip ve esaslarını düzenlemektir.
KAPSAM VE UYGULAMA ALANI:
Bu prosedür, satranç sporcularının yetiştirilmesinde esas olan kampların genel işleyiş düzenini
kapsar. Uygulama alanı tüm Türkiye’dir. Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsüne ve Kamp
Talimatı’na dayanılarak hazırlanmıştır.
SORUMLULAR:
Türkiye Satranç Federasyonu, Eğitim Kurulu, AYGEG, Ulusal Takımlar Sorumlusu
TANIMLAR:
‘Federasyon’
: Türkiye satranç Federasyonunu,
‘Federasyon Başkanı’ : Türkiye Satranç Federasyonu Başkanını,
‘Yönetim Kurulu’
: Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulunu,
‘Genel Sekreter’
: Türkiye Satranç Federasyonu Genel Sekreterini,
‘İl Düzenleme Kurulu’:Türkiye Satranç Federasyonu il örgütünde yer alan ve illerde satranç
etkinliklerini düzenleyen kurulu,
‘İl Temsilcisi’
: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet gören satranç spor il
temsilcisini,
‘FIDE’
: Uluslar arası Satranç Federasyonunu,
‘Ulusal takımlar Sorumlusu’: Türkiye Satranç Federasyonu Ulusal Takımlar Sorumlusunu,
‘Antrenör”
: Sporcu eğitim kamplarında satranç eğitimini veren eğitmenleri,
‘Eğitmen’
: Kamplarda AYGEG dışında görevlendirilen antrenörleri,
‘AYGEG’
: Federasyon Alt Yapı Geliştirme Grubunu,
‘Rating’
: Satranç sporcularının ulusal ve uluslar arası derecelendirme puanını
anlatır.
PROSEDÜR İÇERİĞİ
1. Federasyon sporcu eğitim kamplarını teşvik eder ve oluşumunu sağlar.
2. Federasyonun oluşumunu sağladığı kamplar:
a. Ulusal Takımlar Hazırlık Kampları,
b. İleri Düzey Eğitim Kampları,
olarak sınıflandırılır.
3. Ulusal Takımlar Hazırlık kampları merkezi olarak planlanır ve kampların nerede ve hangi
tarihlerde yapılacağı, dönemleri ulusal takımlar sorumlusu ve koordinasyonu sağlayan
yönetim kurulu üyesinin planlaması doğrultusunda federasyonun yıllık etkinlik programında
yayınlanır. Programın işleyişini Genel Sekreter yürütür.
4. Ulusal Takımlar Hazırlık kamplarının eğitmenleri, antrenörleri ulusal takımlar sorumlusu ve
AYGEG tarafından belirlenir. Program ve katılımcılar resmi internet sitesinden duyurulur. (A)
Ulusal hazırlık kamplarının antrenörlerinin seçimi bu prosedür dışında değerlendirilir.
5. Sporcuların; birikimleri, aldıkları satranç eğitimleri, rating dereceleri, unvanları ve aldıkları
ulusal-uluslar arası başarıları gibi ölçütler göz önüne alınarak ileri düzey eğitim çalışmaları
yapmak için kamplar oluşturulur.
6. İleri düzey eğitim kamplarının antrenörleri, Ulusal Takımlar Sorumlusunun önerisi ile AYGEG
üyesi antrenörleri arasından seçilir.
7. Sporcuların niteliği ve düzeyine göre daha üst düzey antrenörler de görevlendirilmek üzere
yurt dışından anlaşmalı yabancı antrenör istihdam edilebilir.
8. Yabancı antrenörler, Türkiye Satranç Federasyonu Antrenör Kademeleri Arası Geçiş Ve
Denklik Prosedürü (TSF-EK-PRS/01) uyarınca denklik işlemleri yapılarak göreve başlatılır.
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9. Yurt dışından sağlanacak yabancı antrenörlerin seçim işlemi; Ulusal Takımlar Sorumlusu ve
ulusal takımlardan sorumlu Federasyon Yönetim kurulu üyesinin teklifi ve Yönetim Kurulunun
onayı ile gerçekleştirilir.
10. Seçimi gerçekleştirilen yabancı antrenörlerin işe başlama işlemleri yasal mevzuat hükümleri
uyarınca Genel Sekreter tarafından yerine getirilir.
11. Seçimi gerçekleştirilen yabancı antrenör ile yapılacak Hizmet Sözleşmesinde (Form No:
PRS/05–01) genel ve özel koşullar belirlenir. Federasyon genel tebliği hükümleri uyarınca
yapılan sınırlandırmalar esas alınarak temel özel koşullar şunlardır. Başkaca koşullar da
eklenebilir.
a. Ayda yapılacak toplam çalışma gün sayısı,
b. Günde yapılacak toplam çalışma ders saati sayısı,
c. Özel derslerin nasıl ve hangi saat dilimlerinde yapılabileceği,
d. Toplam özel ders saat sayısı.
12. İleri düzey eğitim kampları federasyon tarafından belirlenen merkezlerde açılır, illerin bu
konudaki istekleri, başvuruları da dikkate alınır.
13. Bu kamplarda ulusal takım havuzunda bulunan sporcular, eş puanlı sporcular öncelikle yer
alır. İl Düzenleme Kurulunun öngördüğü ulusal takımlar havuzu dışındaki diğer sporcular da
Ulusal Takımlar Sorumlusunun onayı ile kampa alınabilir, kampa alınan bu sporcular İl
Düzenleme Kurulu karar defterine işlenir.
14. İleri düzey eğitim kamplarının süresi, işlenecek konular, program ve planlamaları Ulusal
Takımlar Sorumlusu tarafından hazırlanır.
15. İl Düzenleme Kurulu, kampların sonunda düzenlediği eğitim raporunu Ulusal Takımlar
Sorumlusuna gönderir.
16. İleri düzey eğitim kamplarında, İl Düzenleme Kurulunun öngördüğü ve Ulusal Takımlar
Sorumlusunun onayı ile kampa alınan diğer sporculardan Yönetim Kurulu tarafından
yayınlanan tebliğe göre belirlenen ders saat ücreti tahsil edilir.
17. İleri düzey eğitim kamplarının tarihi, katılımcıları, program, federasyonun resmi internet
sitesinde yayınlanır. Yayınlama ile duyuru yapılmış sayılır, süreç başlar.
18. İleri düzey eğitim kamplarında antrenör olan yabancı ve AYGEG antrenörleri, toplu eğitimlerin
dışında birim saat bedeli federasyon tarafından saptanmış bedelli özel dersler de verebilirler.
19. İleri düzey eğitim kamplarında antrenör olan yabancı ve AYGEG antrenörleri federasyon
bilgisi ve onayı dışında hiçbir ad altında eğitim ve etkinliğe katılamazlar.
20. Ulusal takımlar havuzunda olan sporcular bedelli özel ders olanağından %50 indirimli olarak
yararlanır.
21. Ulusal takımlar hazırlık kampları ile ileri düzey eğitim kampları, hazırlanan takvime göre belli
dönemlerde konaklamalı olarak düzenlendiği gibi gündüzlü eğitim ortamı olarak da
düzenlenebilir. Konaklamalı olarak düzenlenmesi durumunda ulusal takım havuzunda bulunan
sporcular ve/veya eş puanlı sporcuların, antrenör ve görevlilerin tam pansiyon konaklama
giderleri federasyon tarafından karşılanır. Gündüzlü eğitim ortamı olarak yapılan kamp
eğitimlerinde sporcular her türlü gereksinimlerini kendileri karşılarlar. Konaklamalı kamplarda
ulusal takım havuzu dışındaki sporcular konaklama giderlerini kendileri karşılarlar.
22. Ulusal takımlar hazırlık kampları ile ileri düzey eğitim kamplarında izlenecek program ve
sporcuların devam durumu eğitmenler, antrenörler tarafından izlenir, bu konuda oluşturulmuş
ders defteri ve devam çizelgesi eğitmen, antrenör tarafından işlenir.
23. Gündüzlü kamplarının eğitim ortamları, İl Düzenleme Kurulu ve İl/Bölge Temsilcileri
tarafından hazırlanır. Bu ortamlar seçilirken sporcuların kolay ulaşımı dikkate alınır. İl satranç
merkezleri, kulüplerin eğitim ortamları, okul salonları gibi birimlerden yararlanılır. Federasyon
bu ortamların genel giderlerine katkı sağlar.
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24. Kamplardaki eğitim çalışmaları, ulusal takımlar sorumlusu, ulusal takımlardan sorumlu
Federasyon Yönetim Kurulu üyesi tarafından izlenir ve denetlenir.
25. Ulusal takımlar hazırlık kampları, ileri düzey eğitim kampları ile ulusal takımlar için açılan
diğer kamplarda, kamplara katılacak sporcuları koordine etmek, devam durumlarını
sağlamak, kurs ortam ve materyallerini hazırlamak ve kursların diğer görevlerini yerine
getirmek için İl Düzenleme Kurulları tarafından her otuz sporcu için bir görevli atanır.
Görevlilerin görev tazminatları federasyon tarafından ödenir.
26. Her türlü kamplarda federasyon, gerektiğinde, yeteri kadar yönetim personeli, doktor-sağlık
görevlisi, psikolog, spor uzmanı görevlendirebilir. Eğitmen, antrenör ve federasyon tarafından
görevlendirilen diğer görevlilerin yasal harcırahları, görev ücretleri ve ulaşım bedelleri
federasyon tarafından ilgili federasyon mevzuatına göre ödenir.
27. Her Tür Kamplarda, Federasyon Kamp Talimatı, Sporcu Eğitim Kampları Kamp Kuralları
Yönergesi (TSF-EK-YÖN/01) geçerlidir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR
1. TSF Ana Statüsü,
2. TSF Kamp Talimatı,
3. TSF Hakem, Gözlemci Hakem, Temsilci Ve Eğitim Görevlileri İle Diğer Görevlilere Ödenecek
Harcırah Ve Ücretler Talimatı
4. TSF Sporcu Eğitim Kampları Kamp Kuralları Yönergesi
(TSF-EK-YÖN/01)
5. TSF Antrenör Kademeleri Arası Geçiş Ve Denklik Prosedürü
(TSF-EK-PRS/01)
EK DOKÜMANLAR
1. Hizmet Sözleşmesi

(Form No: PRS/05–01)
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