1. GENEL HÜKÜMLER
1.1. Yönerge, 2014 – 2015 etkinlik döneminde yapılacak olan Türkiye İş Bankası Süper Satranç
Ligi için hükümleri ve lig takvimini içermektedir.

1.2. Bu yönerge ile gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi için Federasyon
Satranç Yarışmaları Prosedürü ile Takım Satranç Yarışmaları Genel Yarışma Yönergesi
hükümleri geçerlidir.

2. TÜRKİYE İŞ BANKASI SÜPER SATRANÇ LİGİNİN OLUŞUMU
2.1. 2014-2015 etkinlik döneminde oluşacak ligin kurallarını belirlenmektedir.
2.2. Lig

Kulüp Sayısı:
gerçekleştirilecektir,

Türkiye

İş

Bankası

Süper

Satranç

Ligi

14

kulüp

ile

2.3. Oluşum: Türkiye İş Bankası Süper Satranç Liginde;
2.3.1. Bir önceki etkinlik döneminde, yönerge uyarınca, ligde kalan kulüpler,
2.3.2. Bir önceki etkinlik döneminde, Türkiye Satranç Birinci Ligi yönergesi uyarınca, ilk
üç dereceyi elde etmiş kulüpler, yer alır.

2.4. Buluşma

Sayısı:
gerçekleşecektir,

Türkiye

İş

Bankası

Süper

Satranç

Ligi

iki

buluşmada

2.5. Ligden Düşme
2.5.1. Lig sonunda oluşan sıralamaya göre en düşük üç dereceyi alan kulüpler
‘Türkiye Satranç Birinci Ligine’ düşecektir,

2.5.2. Hangi neden ile olursa olsun, iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen
kaybeden kulüpler yarışmadan çıkarılırlar. Bu kulüpler ‘Türkiye Satranç Birinci
Ligine’ düşer.

3. KULÜPLERİN KATILMA KOŞULLARI
3.1. Koşullar
3.1.1. 2.3. de belirlenen kulüpler, lige katılacağını takvim uyarınca başvuru yaparak
Federasyona bildirimde bulunarak katılımlarını taahhüt ederler. Bu başvuru,
kulübün başlıklı kâğıdına, yetkilisinin ıslak imzası ve posta yolu veya elden
Federasyona yapılır,

3.1.2. Kulüpler, 1000.-TL Katılım güvence payını Federasyonun Türkiye İş Bankası
Ankara Şubesi 4200 - 593 08 38 nolu hesabına “süper lig güvence bedeli”
uyarısı ile 15/07/2015 Saat 17:00’a kadar yatırırlar. Süper Lig güvence bedelini
yatırmayan kulüpler adına bu bedel Federasyon tarafından kulüplere verilecek olan
destek tutarından mahsup edilir. (Lige katılmayan veya yarım bırakan kulüplere
geri ödeme yapılmaz)

3.1.3. Kulüpler, takım ana listelerini, Federasyon resmi internet sitesinden çevrim içi
kayıt esasına göre takvim uyarınca belirtilen zaman aralığında ve koşullarda
Federasyona ulaştırırlar,
Kulüpler, takım ana listelerinde yer alan tüm sporcular için düzenlenmiş
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Sözleşmelerini APS, kayıtlı posta veya kargo yolu ile Federasyona ulaşmasını
s a ğ l a r l a r . Takvimde b e l i r t i l e n t a r i h t e n s o n r a F e d e r a s y o n a ulaştırılan
sözleşmeler dikkate alınmaz,

3.2. Katılım Hakkının İptali
3.2.1. Lige

katılım hakkı olan bir kulübün Federasyon tarafından belirlenen
yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda katılım hakları iptal edilir,

3.2.2. Ligde yer alan bir kulübün herhangi bir neden ile ligden çekilmesi durumunda,
bu isteğini, sıra kuraları çekilmeden önce Federasyona bildirmek zorundadır.
Böylesi kulüpler bir alt lige düşer.

3.2.3. Böylesi kulüpler sonraki etkinlik döneminde ‘Türkiye Satranç Birinci Ligi’ kulübü
olarak etkinliklere katılabilir,

4. TÜRKİYE İŞ BANKASI SÜPER SATRANÇ LİGİNİN KURALLARI
4.1. Kura Çekilişleri: Ligde yer alacak takımların sıra kuraları belirlenen yer ve zamanda
yapılır. Sıra kurası çekilişine tüm kulüp yetkilileri katılabilir. Sıra
yapıldıktan sonra sıra ve eşlendirme Federasyon web sayfasında yayınlanır,

kurası

çekilişi

4.2. Takım Ana Listeleri
4.2.1. Kulüplerin takım ana listelerinde en az on, en çok yirmi dört sporcu bulunacaktır,
4.2.2. Listede, ‘Federasyon Sporcu Lisans Tescil ve Vize Talimatı’ hükümlerine göre
tanımlı, en fazla dört yabancı sporcu yer alabilir,

4.2.3. Yabancı

sporcuların, genel veya özellikli masalarda oynatılmak istenmesi
durumunda, GM, IM, WGM, WIM unvanlarından birine sahip olması koşulu
aranır,

4.2.4. Takım Ana Listelerinin oluşturulmasında Temmuz 2015 UKD ve 13 Temmuz
2015 ELO listeleri kullanılır,

4.2.5. Madde 4.2.3 de sözü edilen yabancı sporcuların ilgili masalarda oynayabilmeleri
için, bu unvanları,
olmalıdır.

yarışma

başlamadan

önce

FIDE

tarafından onaylanmış

4.2.6. Takım listelerinde sporcuların sıralamasında, önce ELO puanı, yoksa sonra UKD
puanları dikkate alınır,

4.3. Masa Sayıları ve Özellikleri
4.3.1. Ligde toplam sekiz masa bulunacaktır,
4.3.2. Masalarda aşağıdaki belirtilen şekilde sporcu oynamak zorundadır,
1.Masa
2.Masa
3.Masa

Genel Masalar

4.Masa
5.Masa
6.Masa
7.Masa
8.Masa

Kadın Sporcu
Özellikli
Masalar

20 yaş ve altı genel (kadın veya erkek)
16 Yaş ve altı genel (kadın veya erkek)
16 Yaş ve altı kadın
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4.4. Lisans ve Transfer İşlemleri
4.4.1. Kulüpler, ana listelerinde yer alan sporcuların lisanslarını, belirlenen tarihler
arasında (transfer dönemi) ‘Sporcu Lisans Tescil ve Vize Talimatı’ hükümlerine
göre kulüp adına tescil ettirmeli ve/veya kulüp lisanslarının yenilenmesini (vize
edilmiş) sağlamalıdır. Ana listeler teslim edildiğinde bu işlemler tamamlanmış
olmalıdır,

4.4.2. Transfer edilecek sporcu/sporcular etkinlik dönemi içerisinde her hangi bir
kulübün ana listesinde yer almamalıdır,

4.4.3. İl Temsilcileri, kulüplerin ve sporcularının tescil/vize bilgilerinin Federasyon lisans
otomasyon sisteminde görünmesini sağlamakla yükümlüdürler.

5. YARIŞMA ESASLARI
5.1. Ana Liste ve Takım Maça Çıkış Listelerinin Teslimi
5.1.1. Kulüpler, takım ana listelerinde 100 rating puanı farkını gözeterek düzenleme
yapabilirler. Ancak aşağıda belirtilen ilkelere uyulması zorunludur:
5.1.1.1. 100 rating puanı farkı uygulamasında ana listede üst sıralarda yer alan
sporcuların altına yazılacak olan sporcularda; üst sıralarda yer alan en
düşük rating puanlı sporcudan en fazla 100 puan fazla olabilir.
5.1.1.2. ELO’ suz bir sporcu, ELO’ lu bir oyuncunun önüne geçemez.

5.1.1.3. UKD’ siz bir oyuncu, UKD’ li bir oyuncunun önüne geçemez.
5.1.1.4. UKD’ siz oyuncular arasında tercih ölçütü yoktur.
5.1.1.5. Maça çıkış listelerinin verilmesinde ana liste esas alınarak; genel
masalar yukarıdan aşağıya 1-2-3-4 işaretlenir. Kategori masaları ana
liste ölçütlerinin dışındadır.

5.1.2. Ligin ilk/her turundan önce belirtilen süre içerisinde takım maça çıkış listeleri
Başhakeme teslim edilir. Maça çıkış listelerinin hangi ortamda düzenleneceği,
nasıl bir yöntem ile teslim edileceği bu yönergenin ayrılmaz bir parçası olan ve
ileride yayınlanacak uygulama yönergesinde yer verilir,

5.1.3. Yarışma

yerinde bulunmadığı bilinen bir
Başhakem eksik liste verilmesine izin vermez,

sporcuya

listede

yer

verilmez.

5.1.4. Kulüpler, maça çıkış listelerinde, Federasyon tarafından sözleşmesi onaylanmamış
sporcularına yer veremezler,

5.1.5. Maça çıkış sırasında en fazla iki yabancı sporcu listelerde yer alabilir,
5.1.6. Özellikli masalardaki sporcular, ana listedeki yerlerinde veya oynama haklarına
sahip oldukları özellikli masalarda oynayabilirler,

5.2. Birinci Tur Takım Maça Çıkış Listesinin Teslim Edilmemesi Durumunda Başhakem;
5.2.1. Takım listesinde yer alan ilk dört sporcuyu kategori masalarını dikkate alarak
GENEL MASA olarak ana liste sırasına göre yer verir,
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5.2.2. Ana liste sırası ile en üstteki bir KADIN sporcuya beşinci masaya,
5.2.3. Ana liste sırasına göre en üstteki 20 yaş ve altı sporcuyu altıncı masaya,
5.2.4. Ana liste sırasına göre en üstteki 16 yaş ve altı sporcuyu yedinci masaya,
5.2.5. Ana liste sırasına göre en üstteki 16 yaş ve altı KADIN sporcuyu sekizinci
masaya yerleştirilir,

5.2.6. Başhakem, bu yerleştirme sırasında iki yabancı sporcu kullanımını aşmayacak
şekilde hareket eder. Kulüp, takım maça çıkış listesini bu haliyle vermiş sayılır,

5.2.7. Sonraki turlarda takım maça çıkış listesinin verilmemesi durumunda bir önceki
turun maça çıkış listesi o tur için Başhakem tarafından kullanılır,

5.3. Lig Tur Sayısı: Lig 13 tur olarak oynanacaktır,
5.4. Yarışma Usulü: Lig, Döner (Berger) sistemi ile 90’+ 40.hamle tamamlandığında 30’ ve
hamle başına 30” eklemeli tempo ile oynanacaktır,

5.5. Kulüplerin Güç Ortalaması: Kulüplerin güç ortalamaları, takım ana listesindeki en
yüksek ratinge göre (ELO veya UKD) ilk sekiz sporcunun puanı
Yarışmada, Swiss-Manager Unicode eşlendirme programı kullanılacaktır.

ortalamasıdır.

5.6. Hükmen Yenilgi
5.6.1. Federasyon Yarışmalar Talimatının ilgili hükümleri uygulanır,
5.6.2. Tur başlatıldığı anda birden fazla sporcusu satranç tahtası başında hazır
5.6.3.

olmayan takım ‘Hükmen Yenik’ sayılır,
Geç kalan sporcu ‘Hükmen Sıfır’ puanı alır. (Bu yolla hükmen sıfır puan alan
her sporcu için, takıma, her defasında 200.-TL ceza uygulanır)

5.6.4. İki kez hükmen yenilgi alan takım yarışmadan çıkarılır.
5.6.5. Verilen maça çıkış listesindeki sıraya aykırı olarak masada yer alan sporcu

5.6.6.

hükmen yenik sayılır. Birden çok sporcunun maça çıkış listesindeki sıraya aykırı
olarak masada yer alması durumunda takım hükmen yenik sayılır,
Hükmen yenilgi alan takıma her defasında 1000.-TL ceza uygulanır,

5.7. Eşitlik ve Eşitlik Bozma: Eşitlik bozma için Federasyon Takım Satranç Yarışmaları
Genel Yarışma Yönergesi ilgili hükümleri uygulanır. Uygulamada takım puan sistemi ele
alınır.

5.8. Masa

Dereceleri:
Sporcuların
derece
alacağı
kategorilerinden en çok oynadıkları masa dikkate alınır.

masa

Genel Masa

İlk 4 masa

Kadın Sporcu

5. masa

20 yaş ve altı genel (kadın veya erkek)

6. masa

16 yaş ve altı genel (kadın veya erkek)

7. masa

16 yaş ve altı kadın

8. masa

belirlenirken

aşağıdaki

5.8.1. Türkiye İş Bankası Süper Satranç Liginde 4 genel masa, kadın sporcu, 20 yaş ve
altı genel (altıncı masa), 16 yaş ve altı genel (yedinci masa) ve 16
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yaş ve altı kadın (sekizinci masa) olmak üzere toplam sekiz masada ödül verilir.
masa derecesi alabilmesi için, masasına bakılmaksızın toplam
oynadığı maç sayısının yedi veya daha fazla olması gerekir. Sporcunun farklı
masalarda eşit sayıda maç yapması halinde üstteki masa derecesine hak kazanır.
Masa dereceleri hesaplamasında aşağıdaki ölçütler sırası ile uygulanır:

5.8.2. Sporcunun

5.8.3.

5.8.3.1. İki sporcu arasında eşitlik olması durumunda ELO performansı daha
yüksek olan sporcu,
5.8.3.2. Galibiyet sayısı daha yüksek olan sporcu,

5.8.3.3. Toplam

puanının

oynadığı

maç

sayısına

bölünmesiyle

yüzde

olarak,

5.8.3.4. Aralarındaki maçta kazanan sporcu,
5.8.3.5. ELO puanı daha düşük olan sporcu.
5.9. Sporcu Kıyafetleri ve İsim-Reklam-İlan Hakları
5.9.1. Kulüpler, kulüp tüzüklerinde yer alan renklerde forma-kıyafet ile yarışmak
zorundadırlar. Bunun ihlali halinde kulüplere, her turda formasız oyuncu başına
50.-TL para cezası uygulanır. Kulüpler farklı turlarda, farklı tasarımlara sahip
formaları kullanabilirler. Kulüpler, bu amaçla, takım ana listelerinin Federasyona
ulaştırıldığı son tarihe kadar forma renk ve sitilleri, düzenleri hakkında bildirimde
bulunacaklardır.

5.9.2. Kulüpler, tescilli isimlerine sponsor kuruluşların isim veya belirleyici unsurlarını
eklemeleri durumunda ve/veya forma-kıyafet, eşofman, flama vb. ekipmanlarına
reklam-ilan alınması durumunda Federasyondan izin almak zorundadır. İzin
işlemi sonrasında kendi yönetim kurullarının bu konudaki karar metni ile
sponsor kuruluş ile yaptıkları protokol örneklerini de en geç ana liste gönderimi
sırasında yazılı olarak Federasyona bildirmelidirler,

5.9.3. 5.9.2 de belirtilen bildirimlerin yerine getirilmemesi durumda, kulüpler, bu haktan
yararlanamazlar,

6. DEĞERLENDİRME, ÖDÜLLER, DESTEKLER VE İTİRAZLAR
6.1. Değerlendirme: Lig sonuçları UKD ve ELO hesaplarında kullanılır,
6.2. Ödüller ve Destekler
6.2.1. Final sıralamasına göre birinci olan takıma ‘Şampiyonluk Beratı’ verilir,
6.2.2. Final sıralamasına göre ilk üç dereceyi elde eden takımlara kupa verilir,
6.2.3. Final sıralamasına göre ilk üç dereceyi elde eden takımların sporcularına
madalya verilir,

6.2.4. 5.8 uyarınca masalarda ilk üç dereceye giren sporculara madalya verilir,
6.2.5. Lige katılan ve tamamlayan her kulübe doğrudan destek kapsamında yardım
sağlanır,

6.2.6. Aynı kapsamda, Federasyon tarafından belirlenen koşullara uygun olan
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eğitim kulüplerine doğrudan destek kapsamında yardım sağlanır,

6.2.7. Doğrudan destek kapsamında ‘Para Puan’ uygulaması yapılır,
6.2.8. Konaklama

ve benzeri olanakların Federasyon desteği ile
durumunda, giderler, destek kapsamında verilecek miktardan kesilir,

sağlanması

6.2.9. Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi sonunda şampiyon olan kulüp, Avrupa
Kulüpler Şampiyonasına katılarak Türkiye’yi temsil hakkı kazanır. Bu kulübün
şampiyonaya katılması durumunda doğrudan destek kapsamında yapılacak
yardım Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

6.2.10. Doğrudan destek kapsamında verilecek yardımlar, para puan değerleri ve
uygulaması, eğitim kulüpleri için ölçütler sonradan yayınlanacak ve
yönergenin ayrılmaz bir parçası olan uygulama yönergesinde yer alacaktır,

bu

6.3. İtirazlar: Federasyon İtiraz Kurulları Prosedürü uyarınca kurulacak İtiraz Kurulu,
itirazları değerlendirir. İtirazlar, itiraza konu olan maçın oynandığı turun bitimini
15 dakikadan fazla aşmayacak bir süre içinde, yazılı olarak Başhakeme yapılmış
olmalıdır. İtiraz güvence bedeli 300 TL dir.

7. BİLDİRİM
7.1. Yönergenin

Federasyon
yapılmış sayılır,

resmi

internet

sitesinde

yayınlanması

ile

resmi

duyuru

7.2. FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik sayılma süresi tanınmamıştır. (Sıfır
dakika) Satranç tahtasının başına, hükmen yenik sayılma süresinden sonra gelen bir
sporcu oyunu kaybeder. Bu süre hakemin turu başlattığı andan itibaren hesaplanır,
7.3. FIDE Satranç Kuralları 11.3.b uyarınca; bir oyun sırasında, bir oyuncunun oyun
sahasında cep telefonu, elektronik haberleşme aracı veya satranç hamleleri önerebilecek
her hangi bir cihaz bulundurması yasaktır. Tüm cep telefonları ve benzer elektronik
aletlerin tümüyle kapalı olduğu sürece oyuncunun çantasında bulundurmasına hakem
izin verebilir. Oyuncuların telefonu / elektronik haberleşme aracını içine koydukları çanta
oyun süresince görünür bir yerde olacaktır. Oyuncu bir nedenle yarışma salonu dışına
çıkarsa, çanta yarışma salonunda kalacaktır. Oyuncu çantası ile birlikte dışarıya
çıkmak durumunda kalırsa mutlaka hakeme bildirecektir. Hakem oyuncunun telefonu
ile birlikte dışarıya çıkmasına izin vermeyecektir. Bir oyuncunun hakemin izni olmaksızın
bu türden cihazları içinde bulundurduğu bir çanta taşıması yasaktır. Bu türden bir
cihazı oyun sahasında üzerinde bulundurduğu belirgin/aşikar ise söz konusu oyuncu
oyunu kaybedecektir. Rakibi kazanacaktır

7.4. FIDE Satranç Kuralları 9.1.b uygulanır,
7.5. Turnuvadan çıkarılan sporcular/takımlar, yarışma sonundaki final sıralamaya alınmaz.
Son turda hükmen kaybeden sporcular/takımlar
vermedikçe hiçbir hak ve ödül alamazlar.

başhakem

aksi

yönde

7.6. Türkiye İş Bankası Satranç Ligi'ne katılan tüm kulüpler ve sporcular bu yönergeyi
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karar

ve buna dayalı hükümleri ve bu yönergenin bir parçası olan Uygulama Yönergesini kabul
etmiş sayılır,
7.7. Kulüpler takım listelerini, yarışma takvimine göre, oluşturacaklardır. Gecikme ya da
eksiklik gibi nedenlerle doğabilecek hak kayıplarından kulüpler sorumludur,
7.8. Kulüplerin ana listeleri, Federasyon tarafından görülen eksiklik veya yanlışlıklar nedeni
ile kulüplere geri gönderilir, belirlenmiş takvim içerisinde düzeltmeleri istenir,

7.9. Türkiye İş Bankası Süper Satranç Liginde son turda maça çıkan tüm sporcular ve kulüp
yöneticileri, masa derecesi madalyası hak eden sporcuları ödül törenine katılmakla
yükümlüdür. Kulüpler, ödül törenine katılmayan her bir sporcuları için 100.-TL ceza öder,

7.10.

Yönerge kapsamına giren konularda iletişim adresi satrancligi@tsf.org.tr'dir.
Gönderilerde KONU hücresine ( ………………. Spor Kulübü İş Bankası Süper Satranç Ligi
Ana Liste) örneğinde olduğu gibi bir anlatım mutlaka yer almalıdır,
7.11. Para cezaları, doğrudan destek kapsamında Federasyon tarafından yapılacak yardımdan
kesilir,
7.12. Başka yollarla, adres veya kişilere yapılacak yazışma veya görüşmelerden
kaynaklanabilecek hak kayıplarından Federasyon sorumlu değildir.

7.13. Ligde oynayacak sporcuların, kulüpleriyle yapmış oldukları sözleşmelerinde yer alan
imzanın kendilerine ait olup olmadığı yarışma yerinde kendileri tarafından onaylamaları
istenebilecektir. Aksi durumdaki sporculara maça çıkış listelerinde yer verilemez,
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( EK – 1 )
2014–2015 ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE İŞ BANKASI SÜPER SATRANÇ LİGİ
UYGULAMA TAKVİMİ
Açıklama

Tarih

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Lig İçin Kulüplerin Ön
Hazırlık Çalışmalarının Başlaması

01 Ekim 2014

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Lig İçin Kulüplerin
Yönerge uyarınca Katılımlarını bildiren yazılı başvuruları

01 Haziran 2015
Saat 16:00

2014–2015 Etkinlik Dönemi Transfer Dönemi

01 Ekim 2014
6 Temmuz 2015

Türkiye
İş
Bankası
Süper
Satranç
Ligi
Kulüpleri
Ana
Listelerinde
Bulunan
Sporculara
İlişkin
Sözleşmelerin
Federasyona Ulaştırılması (başlama ve son tarih/saat)

01 Ekim 2014
13 Temmuz 2015
Saat 16:00

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi Kulüpleri, FormaKıyafet Renk Ve Örnekleri, Varsa Sponsorluk Sözleşmeleri, Kendi
YK Karar Metinlerinin Federasyona Gönderilmesi (son tarih-saat)

13 Temmuz 2015
16:00

Türkiye
İş Bankası
Süper Satranç
Ligi Kulüpleri
Listelerin Çevrim İçi Gönderilmesi,(Başlama ve Son Tarih)

Ana

06-13 Temmuz 2015
Saat 16:00

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi Kulüpleri Ana Listelerin
Federasyon Tarafından Kontrolü ile Eksik-Yanlış Listelerin
Kulüplere İadesi Sonrasında Düzenlenmiş Yeni Listelerin Kulüpler
Tarafından Son Gönderim Tarihi

20 Temmuz 2015
Son saat 16:00

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi Kulüplerinin Ana
Listede Bulunan Sporcuların TSF Internet Sitesinden Yayını

22 Temmuz 2015
Saat 16:00

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi Kulüpleri Sıra Kurası
Çekilişi Ve TSF Internet Sitesinden Yayını

22 Temmuz 2015
Saat 16:00

Türkiye İş Bankası Satranç Ligi (1....13. Tur) Karşılaşmaları
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Yer

03-15 Ağustos 2015

TSF
Ankara
KOCAELİ

(EK-2)
2014–2015 ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE İŞ BANKASI SÜPER SATRANÇ LİGİ
YARIŞMA PROGRAMI

2014–2015 ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE İŞ BANKASI SÜPER SATRANÇ LİGİ YARIŞMA PROGRAMI
TARİH
03 Ağustos 2015 Pazartesi

04 Ağustos 2015 Salı

05 Ağustos 2015 Çarşamba
06 Ağustos 2015 Perşembe
07 Ağustos 2015 Cuma

SAAT

AÇIKLAMA

21:00

(Varış) Teknik Toplantı

10:00

1. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

14:30

Açılış Töreni

15:00

1. TUR

10:00

2. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

15:00

2. TUR

10:00

3. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

15:00

3. TUR

10:00

4. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

15:00

4. TUR

08:00
08 Ağustos 2015 Cumartesi

5. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

10:00

5. TUR

16:00

6. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

17:00
09 Ağustos 2015 Pazar

6. TUR

10:00

7. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

15:00

7. TUR
BOŞ GÜN

10 Ağustos 2015 Pazartesi
11 Ağustos 2015 Salı

10:00

8. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

15:00

8. TUR

08:00
12 Ağustos 2015 Çarşamba

9. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

10:00

9. TUR

16:00

10. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

17:00
13 Ağustos 2015 Perşembe
14 Ağustos 2015 Cuma

10. TUR

10:00

11. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

15:00

11. TUR

10:00

12. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

15:00

12. TUR

08:00
15 Ağustos 2015 Cumartesi

13. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

10:00

13. TUR

17:00

ÖDÜL TÖRENİ-AYRILIŞ
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