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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenecek satranç
etkinliklerinin organizasyonunda uygulanacak ulusal ve uluslar arası kuralların uygulama usulleri ile
etkinliklerin çeşitleri ile diğer teknik konularını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenecek satranç etkinliklerinin
organizasyonunda uygulanacak ulusal ve uluslararası kuralların uygulama usulleri ile etkinliklerin
çeşitleri ile diğer teknik konularını kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu talimat, 01.10.2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Talimatta geçen;
a) Bakanlık
: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
b) Bakan
: Gençlik ve Spor Bakanını,
c) Federasyon
: Türkiye Satranç Federasyonunu,
ç) Yönetim Kurulu
: Federasyon Yönetim Kurulunu,
d) İl Müdürlüğü
: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
e) İl Müdürü
: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
f) İl Temsilcisi
: İl satranç etkinliklerini yürütmekle görevli Bakanlık mevzuatına
göre atanmış fahri görevli temsilciyi,
g) İlçe Temsilcisi
: İlçelerde satranç etkinliklerini yürütmek üzere Türkiye Satranç
Federasyonu tarafından atanan fahri görevli temsilciyi,
ğ) Turnuva
: Federasyon, temsilcilikler ve özel kuruluşlar tarafından, belli bir
amaç doğrultusunda düzenlenen ve aşamaları olmayan satranç etkinliklerini,
h) Yarışma
: Federasyon ve temsilcilikler tarafından düzenlenen aşamaları
olan satranç etkinliklerini,
ı) Yarışma Yönergesi
: Yarışmanın gerçekleştirilmesini sağlayacak koşulları belirten Yönergeyi,
i) FIDE
: Uluslararası Satranç Federasyonunu,
j) Yarışma Direktörü
: Etkinliğin organizasyon boyutundaki iş ve işlemlerini yürüten görevliyi,
k) ELO
: Uluslar arası Kuvvet Derecesini,
l) RPD
: Uluslar arası Hızlı Satranç Kuvvet Derecesini,
m) BLZ
: Uluslar arası Yıldırım Satranç Kuvvet Derecesini,
n) UKD
: Ulusal Kuvvet Derecesini
o) UHS
: Ulusal Hızlı Satranç Kuvvet Derecesini
ö) UYS
: Ulusal Yıldırım Satranç Kuvvet Derecesini
1

Dokümanın
Adı
Rev. No
01

Revizyon Tarihi

YARIŞMALAR TALİMATI

Yönetim Kurulu
Karar tarihi ve sayısı

27 Temmuz 2019
Sayı: 06/04

TÜRKİYE SATRANÇ
FEDERASYONU
Uygulama Tarihi

p) Tekni Kurul
: Federasyon Kurulları Talimatı doğrultusunda oluşturulan Federasyon
Teknik Kurulunu anlatır.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Etkinlik dönemi ve etkinlik programları
Madde 5- (1) Satranç etkinlikler dönemi her yıl 16 Eylül tarihinde başlar ve sonraki yılın 15 Eylül
tarihinde sona erer. Bu dönem içinde Federasyon ve Federasyon programına dayalı olarak iller etkinlik
programını hazırlar. (EK–1)
(2) Yönetim Kurulu kararı ile işlerlik kazanan Federasyon programı uygulamaya girer. İl etkinlik
programları, Teknik Kurul tarafından incelenir, uyumsuz görülen programlar, yeniden düzenlenmesi için
iade edilir. Uygun görülen İl Etkinlik Programları, Federasyon tarafından onaylanarak İl Müdürlüklerine
gönderilir.
Etkinliklere katılacak kulüpler ve katılma koşulları
Madde 6- (1) Etkinliklere katılacak kulüpler İl Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olmalıdır.
Federasyon tarafından düzenlenecek etkinliklere katılabilmek için kulüplerin ve sporcularının
lisanslarının yıllık vizeleri yapılmış olması koşuldur. Etkinliklere katılacak kulüplerin katılma istemlerinin
Federasyona bildirilmesi ve bu istemin kabul edilmesi gerekir.
(2) Federasyonun düzenlediği satranç liglerinde veya dengi etkinliklerde yer alacak kulüpler,
yönergeler ile belirlenen koşullara göre, öngörülmüş tarihe kadar, katılacaklarını taahhüt ederler.
Herhangi bir nedenle lig yarışmalarına katılmayan kulüpler; bir sonraki etkinlik döneminde bir alt ligde,
iki etkinlik döneminde üst üste yarışmalara katılmayan kulüpler ise il etaplarında yer alırlar.
Etkinliklere katılacak sporcularda aranacak koşullar
Madde 7- (1) Etkinliklere katılacak sporcularda aranacak koşullar:
a. Bireysel veya temsil edeceği kulüp adına o etkinlik dönemi için vize edilmiş satranç sporcu
lisansı bulunması,
b. Federasyon Disiplin Talimatına göre yarışmalardan süresiz men cezası almamış olması,
c. Federasyon Disiplin Talimatına göre yarışmalardan süreli men cezası almış sporcuların ceza
süresini doldurmuş olması,
(2) Bir sporcu aynı etkinlik dönemi içinde ancak bir kulüp adına resmi yarışmalara katılabilir.
Aynı etkinlik dönemi içerisinde başka herhangi bir kulüp adına yarışmaya katılmamış olması (ana
listede yer almamış olması), temel koşuldur.
(3) Askerlik görevi nedeniyle silahlı kuvvetlerden lisanslı olan veya terhislerini takiben silâhaltına
alınmadan evvel kayıtlı bulundukları kulüplere dönen sporcular için (2) bendindeki hüküm uygulanamaz.
Etkinlik çeşitleri
Madde 8- (1) Satranç etkinlikleri resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir.
a. Resmi Etkinlikler: Yıllık Etkinlik Programlarında yer alarak; Federasyon veya Temsilcilikler
tarafından düzenlenen şampiyona, yarışma veya turnuva türü satranç etkinlikleridir,
b. Özel Etkinlikler: Resmi yarışmalar dışında kalan, Yıllık Etkinlik Programında yer almayan,
Federasyon iznine dayalı olan turnuva ve benzeri diğer satranç etkinlikleridir,
(2) Özel yarışmaların düzenlenmesi, izin işlemleri ile organizasyon standartları talimat ile
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belirlenir.
Etkinlik usulleri
Madde 9- (1) Satranç etkinlikleri dört usulle bireysel veya takım etkinlikleri olarak düzenlenir.
a. Berger Sistemi, (Bireysel veya takım)
b. İsviçre Sistemi, (Bireysel veya takım)
c. Eleme Sistemi,
ç. Scheveningen Sistemi,
(2) Duyurulmuş yarışma usulünde ve tur sayısında birinci tur öncesi yapılan teknik toplantı
sonrasında değişiklik yapılamaz.
İzine dayalı etkinlikler
Madde 10- (1) Federasyon etkinlik programında yer almayan yurtiçi veya yurtdışında, yerli veya
yabancı kulüpler ile veya bireysel olarak yapılan her türlü etkinlikler için Federasyondan izin alınır. Bu
tür etkinliklerin izin işlemleri ve süreler için ilgili talimat hükümlerine göre işlem yapılır. İzinsiz satranç
etkinliği düzenleyenler ve bu tür etkinliklerde hakem, gözlemci, temsilci veya diğer görevleri alanlar
hakkında Disiplin Talimatı kapsamında işlem yapılır.
Kategoriler
Madde 11- (1) Satranç etkinlikleri, FIDE Yarışma Kuralları çerçevesinde; genel, erkekler ve
kadınlar olmak üzere çeşitli yaş aralıklarında da düzenlenir.
a. 7 yaş grubu, 8 yaş grubu
b. 9 yaş grubu, 10 yaş grubu
c. 11 yaş grubu, 12 yaş grubu
ç. 13 yaş grubu, 14 yaş grubu
d. 15 yaş grubu, 16 yaş grubu
e. 17 yaş grubu, 18 yaş grubu
f. Gençler, (20 yaş ve altı)
g. Yetişkinler, (yaş sınırı yoktur.
Türkiye Hızlı, Yıldırım, Ustalar,
Kadınlar
şampiyonaları vb.)
ğ. Emektarlar, (Veteranlar 50 yaş ve üstü, kıdemli veteranlar 65 yaş ve üstü)
(2) Turnuvalarda kategoriler aşağıdaki biçimler ve karma halde şekillendirilebilir.
a. Genel ve kadın kategorileri
b. Yaş kategorileri
c. Rating kategorileri
ç. Okul sınıf kategorileri
Bu kategorilerin hangi şekillerde uygulanacağı yarışmanın özel yönergesinde belirtilir.
(3) Kategorilerde oynama tarihleri, her yıl Federasyon tarafından duyurulur. Yaş aralıklarının
saptanmasında 16 Eylül tarihi esas alınır. Sporcular yaşları tutuyorsa, aynı etkinlik döneminde her
kategorideki etkinliklere katılabilirler. Ancak, bir sporcu aynı etkinlik içerisinde iki değişik kategoride
etkinliğe katılamaz. Yarışma yönergesinde belirtilmesi şartı ile isteyen sporcular üst yaş kategorilerinde
etkinliklere katılabilir.
(4) Bu kategorilerin dışında Türkiye Satranç Ligleri kurulur ve dengi alt yarışmalar yapılır.
Liglerin statüleri özel yönergeler ile belirlenir. Kulüpler, lig veya benzeri satranç etkinliklerinden sadece
birine ve ancak bir takımla katılabilir.
3

Dokümanın
Adı
Rev. No
01

Revizyon Tarihi

YARIŞMALAR TALİMATI

Yönetim Kurulu
Karar tarihi ve sayısı

27 Temmuz 2019
Sayı: 06/04

TÜRKİYE SATRANÇ
FEDERASYONU
Uygulama Tarihi

(5) Farklı federasyonların veya Bakanlıkların düzenleyecekleri yarışmalarda kategorilere göre
yaş düzenlemeleri ilgili federasyon veya Bakanlığın kurallarına göre yapılır.
(6) Federasyon, belirtilen yaş sınırlamaları veya kategoriler dışında yapılacak yarışmaları
Yönetim Kurulu kararı ile düzenleyebilir.
Yönergeler
Madde 12- (1) Her türlü satranç etkinliği için özel bir yönerge hazırlanır. Bu özel yönergede
etkinliğin kategorisine göre özel ve genel hükümler yer alır. Satranç etkinlikleri için genel yarışma
koşulları prosedür ile düzenlenir.
(2) Resmi ve özel tüm etkinliklerde Teknik Kurulun onayladığı yönergeler kullanılır. Yapılacak iş
ve işlemler yönergelerin onaylandığı tarihten itibaren başlatılır.
Düzenleme kurulları
Madde 13- (1) Federasyon tarafından düzenlenen etkinlikler için Teknik Kurul bu görevi yerine
getirir. Her etkinlik için Kurul, kendi içinden bir üyeyi, etkinliğin planlama aşamasından itibaren
uygulama ve sonrasını izlemek üzere ‘koordinatör’ olarak görevlendirir. Etkinliğin özelliğine ve
kategorilerine göre, Teknik Kurulun istemi üzerine yarışma koordinatörü ile birlikte çalışacak ‘alt kurul’
oluşturulabilir.
(2) İl düzeyinde yapılacak yarışmalar için İl Düzenleme Kurulu bu görevi yerine getirir.
İl düzenleme kurulları
Madde 14- (1) İl Düzenleme Kurulları, Bakanlığın ilgili mevzuatına göre oluşturulur. İl
Düzenleme Kurulunun başkanı, İl Müdürlüğünde görev yapan Spor Şube Müdürüdür. İl Temsilcisi, İl
Hakem Kurulu asbaşkanı ve spor kulüpleri üyelerinden oluşur.
(2) Düzenleme Kurulu çoğunlukla toplanır, kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde
başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli kılınır. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.
İl düzenleme komisyonları
Madde 15- (1) Görevleri kapsamında uzmanlık ve ayrı çalışma isteyen, teknik, tanıtım, sağlık,
eğitim gibi konularda, İl Temsilcisine danışmanlık yapacak düzenleme ve uygulama aşamalarında destek
olacak, İl Temsilcisine bağlı olarak çalışacak alt komisyonlar kurulabilir.
(2) Kurulacak komisyonlar ve komisyonlarda bulunacak üyeler, üye sayıları ilin gereksinimine
göre İl Temsilcisi tarafından belirlenir. Komisyon üyelerinde, İl Temsilcileri için atamada öngörülen
koşullar aranır.
İl düzenleme komisyonlarının görevleri
Madde 16- İl Düzenleme Komisyonlarının görevleri:
a. Federasyon Yıllık Etkinlik Programına paralel olarak ilin yıllık etkinlik programının
hazırlanmasında il temsilcisine danışmanlık yapmak.
b. Etkinliklerin gerçekleştirileceği alanların sağlanması ve hazır hale getirilmesinde görev
üslenmek.
c. Yerel basın ve yayın organları ile iletişim kurarak ilde satrancın gelişimine ve tanıtımına katkı
sağlamak.
ç. Etkinlikler için sponsorlar araştırmak, bulmak.
d. İl Temsilciliği tarafından önerilecek diğer yararlı çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Konular
Etkinliklerin ertelenmesi ve yerinin değiştirilmesi
Madde 17- (1) Satranç etkinlikleri yönergede belirtilen yerde, duyurulan gün ve saatte başlatılır.
Bir etkinlik ancak zorunlu nedenlerle ertelenebilir veya yeri değiştirilebilir. Bu konuda karar alma yetkisi;
a. Federasyon etkinlikleri : Teknik Kurulun istemi doğrultusunda Yönetim Kurulunca,
b. İl etkinlikleri : İl Düzenleme Kurulunun kararı doğrultusunda, İl Temsilcisinin gerekçeli
önerisi, İl Müdürlüğünün onayı ile,
c. Etkinlik sırasında : Başhakeme aittir.

(2) Yeni program, Federasyon etkinliklerinde Teknik Kurul, il yarışmalarında İl Temsilcisi
etkinlik sırasında başhakem tarafından saptanır. Etkinlik Yönergesinde yetki verilmiş ise, oluşan koşullara
ve zorunluluk durumuna göre, başhakem, turların gün ve saatlerini yeniden saptayabilir. Başlama ve bitiş
tarihleri öngörülen ilk programa göre uygulanır, bir değişiklik yapılmaz.
(3)
Kulüpler ve sporcular aralarında anlaşarak etkinliğin ertelenmesine, oynayacakları turların
gün ve saatlerinin değiştirilmesine karar veremezler.
(4) Ertelenen etkinliklere, ancak erteleme tarihinde oynama hakkı bulunan sporcular, kulüpler
katılabilirler. Erteleme tarihinde oynama hakkı bulunan sporcular, sonradan ceza almış ve cezasının infazı
erteleme yarışmasının tarihine rastlıyor ise, bu türlü sporcular ertelenen etkinlikte yer alamazlar.
(5) Etkinliğin herhangi bir turu, herhangi bir nedenle yarıda kalırsa, başhakem tarafından turun
devam edeceği tarih, yer ve zaman belirlenir. Bu tur, bir sonraki turdan önce, bu olanaklı değilse son
turdanönce mutlaka tamamlanır.
Oyun süreleri
Madde 18- (1) Satranç etkinliklerinde günlük toplam oyun süresi en çok on iki saat olabilir, bu
süreler her iki sporcu için de aynı uygulanır.
(2) FIDE tarafından kabul edilen oyun süreleri, ELO hesaplamaları ve sporcu unvan kuralları
düzenlemelerine bağlı olarak FIDE tarafından belirlenmiştir. Bununla birlikte farklı süreler de
uygulanabilir. Bu ölçülere uymayan yarışmalar için Teknik Kuraldan görüş alınır.
a. Standart oyun :Oyuncu başına 60’(altmış dakika) ve üzeri eklemeli veya eklemesiz tempo ile
oynanan oyunlardır,
b. Hızlı Satranç : FIDE Satranç Kurallarında aynı başlık altında belirtilen süreler içerisinde
oynanan oyunlardır, Oyuncu başına 60’(altmış dakika) dan az 10’ (on) dan fazla eklemeli
veya eklemesiz tempo ile oynanan oyunlardır.
c. Yıldırım Satranç : FIDE Satranç Kurallarında aynı başlık altında belirtilen süreler içerisinde
oynanan oyunlardır Oyuncu başına 10’(on dakika) ve altında eklemeli veya eklemesiz tempo
ile oynanan oyunlardır.
Eşitlik
Madde 19- (1) Eş puanlı sporcu ve/veya takımların eşitlik bozma işlemlerinin hangi yöntem ile
yapılacağı etkinliğin özel yönergesinde belirtilir. Kullanılan usuller FIDE Turnuva Kurallarına uygun
olmalıdır.
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Tescil işlemi ve sonuçların duyurulması
Madde 20- (1) Federasyon Etkinlik Programı doğrultusunda düzenlenen yarışma ve turnuvaların
sonuçları, başhakem ve gözlemci raporlarına dayanılarak Yönetim Kurulu tarafından; illerde yapılan
etkinliklerin sonuçları, başhakem ve gözlemci raporlarına dayanılarak, İl Düzenleme Kurulları tarafından
tescil edilir. Sonuçlar tescil işlemi sonrası resmileşir.
(2) İl etkinliklerinde sonuçlar, İl Temsilcisi tarafından, üç iş günü içerisinde e-posta, belgegeçer ve
benzeri yollarla Federasyona bildirilir. Federasyon, İl Düzenleme Kurulları tarafından tescil edilmiş
etkinliklerin; anlaşmazlık ve uyuşmazlık durumları ile, ilgili mevzuat ve etkinliklerin genel ve özel
koşullarına aykırılık durumlarında; temsilci, gözlemci ve başhakem raporlarına dayalı olarak, tescil
işlemini doğrudan bozabilir.
Hükmen yenik sayılma
Madde 21- (1) Aşağıdaki durumlarda etkinliklere katılan sporcular veya kulüpler hükmen yenik
sayılır.
a) İki sporcu arasında hükmenkaybetme:
1. Duyurulan başlangıç saatini düzenleyen kural hükmü karşısında,
2. Sporcu lisansı konusundakieksiklikler,
3. FIDE Satranç Kurallarına uygun olarak hakemden hükmen yenilgi cezası almak,
4. Lisansların kontrol edilmesinden sonra, hakemin sporcuları tanımamasından yararlanarak
yerine başka sporcuoynaması,
5. Cezalı olduğu süre içinde, etkinliğe katılmak,
6. Aynı etkinlik içinde birden fazla kategoride oynamak,
7. Girmesi olanaklı olmayan bir kategoride etkinliğe katılmak,
8. Geçersiz, vizesiz veya sahte lisans bilgileri ile etkinliğe katılmak,
9. Sonuç üzerinde önceden anlaşma yapmak,
10. Sporcu, yönetici ve antrenörün; hakemlere müdahaleleri nedeniyle, etkinliğe devam
ettirme olanağının bulunmaması,
b) İki takım arasında hükmen kaybetme:
1. Duyurulan başlangıç saatini düzenleyen kural hükmü karşısında,
2. Yönergede belirtilen, bir takımda tura başlanabilmesi için gereken en az masa sayısından
daha az sporcu ile tura çıkmak,
3. Cezalı sporcu oynatmak, cezalı bir takım kaptanı, teknik direktör veya antrenör ile
etkinliğe katılmak,
4. Yönergede belirtilenden fazla sayıda yabancı sporcuyu oynatmak, (Uluslararası yarışmalar
bu kuralın dışındadır)
5. Etkinliği tamamlamadan çekilmek,
6. Hakem tarafından oyun salonundan çıkarılmak istenen sporcu, yönetici ve antrenörün
oyun sahasını terk etmemesi,
7. Sonuç üzerinde önceden anlaşma yapmak,
8. Sporcu, yönetici ve antrenörün; hakemlere müdahaleleri nedeniyle, etkinliğe devam
ettirme olanağının bulunmaması,
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(2) (a) bendinin (1) ve (2) alt bentleri dışındaki hallerde sporcu, (b) bendinin (1) alt bendi
dışındaki hallerde kulüp, Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir.
(3) Herhangi bir ligde yer alan kulüp, etkinlik dönemi içinde iki kez hükmen yenik sayılırsa lig
eşlendirmesinden çıkarılır. Kulüp bir alt lige düşer. Bir alt lig yok ise kulüp, benzeri takım yarışması
niteliğindeki etkinlikte yer alır. Benzeri takım yarışması niteliğinde bir etkinliğin olmaması durumunda
kulüp bir etkinlik dönemi etkinliklere katılamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevliler, Ödüller, İtirazlar ve Cezalar
Etkinliklerin yönetimi, görevlendirme ve atamalar
Madde 22- (1) Satranç etkinlikleri, bir başhakem ve yeterli sayıda hakemle yönetilir. Yeteri kadar
temsilci ve gözlemci görevli olarak bulundurulur. Etkinliklerin, organizasyon boyutundaki diğer iş ve
işlemleri, Federasyon tarafından görevlendirilen yeteri kadar idari ve teknik iş görenler tarafından yerine
getirilir.
(2) Hakem ve gözlemci hakemlerin atamaları;
a. Federasyon
Etkinlik Programında
yer alan etkinlikler için Merkez Hakem
Kurulunca,
b. İl ve İlçe Etkinlik Programında yer alan etkinlikler ile izin verilen etkinlikler için İl veya İlçe
Hakem Kurullarınca, bu kurullar yoksa İl Temsilcisi tarafından yapılır.
Temsilci ve gözlemcilerin görev ve yetkileri
Madde 23- (1) Temsilci ve gözlemcilerin görev ve yetkileri şunlardır:
a. Etkinlikler sırasında sporcuların ve hakemlerin, idari ve teknik iş görenlerin kurallara uyup
uymadığını izlemek ve rapor tutmak,
b. Turlar sırasında hakemlerin
sorumluluklarını
yerine getirip getirmediklerini
değerlendirmek,
c. Gerektiğinde hakemlerden yarışma cetveli ve çizelgelerini isteyip incelemek,
(2) Temsilci veya gözlemciler, etkinlikler sırasında hakemlere ve organizasyona herhangi bir
şekilde müdahale edemezler. Yarışma sonuçları, hakemler, idari ve teknik iş görenler hakkındaki
izlenimlerini ve notlarını içeren raporlarını Federasyon ilgili kurullarına verirler.
Görev ücretleri, görev tazminatları, yolluk ve ulaşım bedeli
Madde 24- (1) Federasyon etkinliklerinde görevlendirilen, hakem, gözlemci, temsilci, idari ve
teknik iş görenlerin görev ücretleri, görev tazminatları, yolluk ve ulaşım bedeli ilgili talimat ve prosedürler
doğrultusunda Federasyon tarafından ödenir.
(2) İl etkinliklerinde, İl Hakem Kurulu tarafından atanan hakemler ile İl Düzenleme Kurulu
tarafından önerilen ve İl Müdürlükleri tarafından atanan idari ve teknik iş görenlerin görev ücretleri, görev
tazminatları, yolluk ve ulaşım bedeli, Bakanlığın ilgili mevzuatı doğrultusunda, İl Müdürlükleri tarafından
ödenir.
Ödüller
Madde 25- (1) Federasyon tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklerde başarı
göstererek madalya elde eden başarılı sporcular, sporcuların antrenörleri ve kulüpleri Federasyon
tarafından ödüllendirilir. Bakanlığın ilgili ödül yönetmeliği hükümlerine göre de, ödül edinebilmeleri
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için Bakanlıktan istemde bulunulur.
(2) Ayrıca; etkinliklerin özel yönergesinde belirtilen özel ödüller de Federasyon veya sponsorlar
tarafından sporcu ve/veya kulüplere verilir.
(3) Sporcular hak ettikleri tüm ödülleri alırlar.
Kategoriler aşağıdaki şekillerde oluşturulur:
a. Kategori en az 3(üç) sporcu ile oluşur. Bu durum kayıt kontrol süresi sonunda tespit edilir.
b. Kategoriler arası birleştirme yapılamaz.
c. Oluşmayan tek kategori ise aynı yaş grubunun diğer kategorisine, aynı yaş grubunun diğer
kategorisi yoksa/oluşmamışsa en yakın kategoriye dahil edilmek için sporcuların başhakeme dilekçe ile
başvurmaları gerekir. Sporcular dahil edildiği kategori ödüllerine tabidir.
ç. Oluşmayan birden çok kategori varsa ve şartları sağlıyorlarsa yeni kategori oluşturulur. Şartlar
sağlanmadığı takdirde (c) maddesi uygulanır. Sporcular oluşan yeni kategoriye katılmak için başhakeme
dilekçe ile başvurmaları gerekir. Oluşan yeni kategori, oluşmayan en üst kategorinin ödüllerine tabidir.
İtirazlar ve itiraz şekli
Madde 26- (1) Bir satranç etkinliğinde aşağıdaki hallerde ve benzer durumlarda itirazda
bulunulabilir.
a. Rakip tarafın satranç ve spor etiğine aykırı davranışlar sergilemesi,
b. Rakip tarafın FIDE Satranç Kuralları kapsamında kural ihlalleri yapması,
c. Etkinlik ortamının satranç oynamaya uygun olmaması,
ç. Rakip sporcu veya takımın hükmen yenik sayılma maddesi kapsamında ihlaller yapması,
d. Eşlendirmede veya kayıtlarda yanlışlık olması,
e. Oyun araç ve gereçlerinde oyuna engel kusurlar olması,
f. Sporcu ve takım kaptanının, kendisi veya takımı ile ilgili olarak verilen bir kararı uygun
bulmaması,
g. Hakemlerin kurallara uygun karar vermemeleri,
(2) İtirazlar aşağıdaki şekilde yapılır:
a. İtiraz konuları kapsamında belirtilen ve benzeri durumlardaki itirazlar, Başhakem tarafından
incelenir ve çözüme kavuşturulur. Taraflar, varsa, İtiraz Kuruluna başvurma hakkına
sahiptirler.
b. Bir sporcu veya takım kaptanı itirazını sözlü olarak hakem veya başhakeme yapabilir. Verilen
kararın çözüm yaratmamasına dayalı olarak itirazın sürdürülmesi durumunda da varsa, İtiraz
Kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunabilir,
(3) İtiraz Kurulunun oluşup oluşmayacağı etkinliğin kategorilerine göre özel yönergede
belirtilir. İtiraz Kurulunun oluşturulmadığı etkinliklerde başhakemin kararı nihaidir.
İtiraz kurulu
Madde 27- (1) İtiraz Kurulu beş kişiden oluşur. Başkanı ve bir üyesi Teknik Kurul tarafından her
etkinlik ve etkinliğin aşamaları için atama ile görevlendirilir. Diğer üyeler, etkinliğin teknik toplantısında
sporcu, antrenör ve yöneticiler arasından seçilirler. İki üye de yedek üye olarak Kurulda yer alır. İtiraz
Kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma prensipleri prosedür ile belirlenir.
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Cezalar
Madde 28- (1) Etkinliklerde, cezayı gerektiren hareket ve eylemleri bulunanlar, FIDE Yarışma
Kuralları uyarınca, etkinlik sırasında başhakem tarafından cezalandırılırlar. Raporlara dayalı olarak da
Disiplin Talimatı hükümlerine göre Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sporcu kıyafetleri
Madde 29- (1) Satranç etkinliklerinde sporcu kıyafetlerinin şekli, modeli ve renkleri konusunda
bir zorunluluk yoktur. Ancak, Bakanlığın konu ile ilgili düzenleyici mevzuatı, yönetmelikleri
hükümlerine uyulur.
(2) Federasyonun düzenlediği satranç liglerinde veya dengi etkinliklerde yer alacak kulüpler için
tek tip kıyafet forma uygulamasına karar vermek Yönetim Kuruluna aittir. Kulüpler, sporcularının
giysilerinde, sponsor kuruluşların logo, amblem gibi belirleyici unsurları ile diğer reklam unsurlarını
Federasyondan izin alarak taşıyabilirler.
Organizasyon ve katılım payı
Madde 30- (1) Federasyon, düzenlediği etkinliklere katılacak sporcu veya kulüplerden Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen organizasyon ve/veya katılım payı alabilir. Bir etkinlik için organizasyon
ve/veya katılım payı alınacak ise etkinliğin özel yönergesinde belirtilir.
(2) İl etkinliklerinde de benzer uygulama yapılabilir. Alınacak organizasyon ve/veya katılım payı,
Federasyonun yaptığı benzer etkinlikler için saptanan miktardan fazla olamaz. Federasyona, il
etkinliklerinde sporcu ve kulüplerden alınacak organizasyon ve/veya katılım payı üzerinden, her bir
sporcu veya kulüp için, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen pay ayrılır.
Yabancı sporcular
Madde 31- (1) Yabancı sporcular, Federasyon lisans ve uygulamaları kapsamındaki talimatı
uyarınca etkinliklere katılabilirler. Bu sporcular ülkelerinin ulusal yarışmalarında veya başka kulüplerinde
etkinliklere katılabilirler.
Ulusal takımlar
Madde 32- (1) Bu Talimatın 11 inci maddesinde sıralanan kategorilerde oluşturulacak ulusal
takımlarda yer alacak sporcuların seçimi ve takımların oluşumu, ölçütleri ile uluslararası düzeyde bireysel
etkinliklere katılacak sporcuların seçimi prosedür ile belirlenir.
Sporu bırakma töreni yapacak sporcular
Madde 33- (1) En az elli defa ulusal olmuş sporcular, bu hükümden yararlanırlar. Sporu bırakma
töreni yapanlar tekrar etkin sporculuğa dönemezler.
Türkiye şampiyonaları
Madde 34- (1) Bu Talimatın onbirinci maddesinde belirtilen kategorilerde Türkiye Şampiyonaları
yapılır. Bu yarışmalara katılım şekli ve yarışmaların içeriği, yıllık etkinlik takvimine dayalı olarak Teknik
Kurul tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
(2) Bu kategoriler dışındaki etkinliklere ‘Türkiye Şampiyonası’ unvanı verilebilmesine
Federasyon Yönetim Kurulu karar verir.
Ulusal Sporcular
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Madde 35- (1) Uluslararası etkinliklerde yer alan sporcuların ‘Ulusal Sporcu’ unvanını almaları,
bu anlamda belge sahibi olmaları, belgelerin düzenlenme iş ve işlemleri Bakanlığın ilgili mevzuatına göre
Federasyon tarafından prosedür ile belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Organizasyonlar
Madde 36 – (1) Federasyon yurtdışında da etkinlikler düzenleyebilir. Bu etkinliklerin uygulayıcısı
olarak hakem, gözlemci ve temsilci görevlendirebilir. Bu etkinlikler ve
yapılan görevlendirmeler,
konuları itibari ile Federasyonun ilgili mevzuatı doğrultusunda değerlendirilir.
Talimatta yer almayan konular
Madde 37- Bu Talimatta yer almayan konularda Uluslararası Satranç Federasyonu kuralları,
Federasyon Yönetim Kurulunca alınan karar uygulanır.
Yürürlük
Madde 38- (1) Bu Talimat Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe
girer.
(2) Bu Talimat ile 27 Ocak 2013 tarih ve 5/2 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile yürürlükte olan
Türkiye Satranç Federasyonu Yarışmalar Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 39- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı yürütür.
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EK-1
TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
………………… İLİ 20..-20.. ETKİNLİK DÖNEMİ
YILLIK ETKİNLİK PROGRAMI
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