1. GENEL HÜKÜMLER
1.1. Yönerge, 2013 – 2014 etkinlik döneminde yapılacak olan Türkiye Kulüpler Satranç
Şampiyonası Final Grubu Yarışması için hükümleri ve şampiyona takvimini
içermektedir,
1.2. Bu yönerge ile gerçekleştirilecek Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Final
Grubu Yarışması için Federasyon Satranç Yarışmaları Yarışma Prosedürü ile Takım
Satranç Yarışmaları Genel Yarışma Yönergesi hükümleri geçerlidir.

2. TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI FİNAL GRUBUNUN OLUŞUMU
2.1. 2013–2014 etkinlik döneminde oluşacak Şampiyonanın kuralları belirlenmektedir,
2.2. Aşamalar ve Buluşma Sayısı: Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Final
Grubu Yarışması bir buluşmada gerçekleştirilir,
2.3. Oluşum: Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Final Grubu Yarışmasında;
2.3.1. KKTC için; KKSF liglerinden, KKS Federasyonunun belirlediği esaslar
doğrultusunda iki kulüp, doğrudan,
2.3.2. Bu etkinlik döneminde il yarışmaları yönergesinin final grubu yarışmasına
katılım konulu ilgili maddesine göre katılmaya hak kazanan kulüpler, yer
alırlar,

3. KULÜPLERİN KATILMA KOŞULLARI
3.1. Koşullar
3.1.1. Final Grubu yarışmasına katılmaya hak kazanan kulüpler, takım listelerinde
yer alan sporcuları ile yapılmış sözleşmelerini, APS, kayıtlı posta, veya
kargo ile Federasyona ulaştır. Takvimde belirtilen tarihten sonra
Federasyona ulaştırılan sözleşmeler dikkate alınmaz,
3.2. Katılım Hakkının İptali
3.2.1. Hangi neden ile olursa olsun, iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen
kaybeden takımlar yarışmadan çıkarılırlar. Böylesi kulüpler izleyen yıl
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında oynayamazlar,
3.2.2. Şampiyonaya katılan bir kulübün, Federasyon tarafından belirlenen
yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda katılım hakları iptal edilir,
3.3. Katılımdan Vazgeçilmesi
3.3.1. Şampiyonada yer almak için resmi başvurusunu yapan, en son Teknik
Toplantı başlamadan önce, herhangi bir nedenle şampiyonadan çekilme
durumunda olan bir kulüp, bu isteğini gerekçeleri ve belgeleri ile birlikte
Federasyona bildirmek zorundadır. Federasyon Yönetim Kurulu kulübün
bundan sonra hangi yarışmada yer alacağına karar verir,
3.3.2. Şampiyona başladıktan sonra çekilen takımlar, bir sonraki etkinlik
döneminde, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasına katılamazlar,
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4. TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI FİNAL GRUBU YARIŞMASININ
KURALLARI
4.1. Takım Ana Listeleri
4.1.1. Kulüplerin Takım Ana Listeleri’nde en az sekiz, en çok yirmi sporcu
bulunur,
4.1.2. Listede, Federasyon ‘Sporcu Lisans Tescil ve Vize Talimatı’ hükümlerine
göre tanımlı, sporcular yer alabilir. Bu bağlamda; Takım Ana Listeleri’nin
ilanından önceki son FIDE ELO rating listesinde (Haziran 2014) listesine
bakılır,
4.1.3. Yabancı sporcular Kulüplerin Ana Listelerinde yer alamaz,
4.1.4. Takım ana listelerinin değerlendirmelerinde Haziran 2014 UKD ve ELO
listeleri kullanılır;
4.1.5. Takım ana listelerinde sporcuların sıralamasında; sporcuların önce ELO
puanı, yoksa sonra UKD puanları dikkate alınır.
4.1.6. Türkiye Final yarışmasına il yarışmaları sonunda katılmaya hak kazanan
kulüpler, ana listelerini, program uyarınca belirlenmiş takvime göre
Federasyon web sitesinden çevrim içi kayıt yolu ile Federasyona
ulaştırırlar,
4.2. Masa Sayıları ve Özellikleri
4.2.1. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Final grubu yarışması sekiz masa
bulunacaktır,
4.2.2. Masalarda aşağıdaki belirtilen şekilde sporcu oynamak zorundadır,
1.Masa
2.Masa
3.Masa
4.Masa
5.Masa
6.Masa
7.Masa
8.Masa

Genel Masalar

Özellikli
Masalar

Kadın Sporcu
20 yaş ve altı genel (kadın veya erkek)
16 Yaş ve altı genel (kadın veya erkek)
16 Yaş ve altı kadın

4.3. Takım Maça Çıkış Listeleri
4.3.1. Birinci tur maça çıkış listelerinin teslim edilmemesi durumda, Başhakem, il
yarışmaları yönergesindeki aynı başlık altındaki hükümleri uygular,
4.3.2. Sonraki turlarda takım maça çıkış listesinin verilmemesi durumunda bir
önceki turun maça çıkış listesi o tur için Başhakem tarafından kullanılır,
4.3.3. Yarışmanın ilk / her turundan önce belirtilen süre içerisinde takım maça
çıkış listeleri Başhakeme teslim edilir. Bulunmadığı bilinen bir sporcuyu
yazmasına ya da eksik liste vererek haksız avantaj sağlanmasına izin
verilmez,
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4.3.4. Kulüpler, Federasyon tarafından sözleşmesi onaylanmamış sporcularına
maça çıkış listelerinde yer veremezler,
4.3.5. Özellikli masalardaki sporcular, ana listedeki yerlerinde veya oynama
haklarına sahip oldukları özellikli masalarda oynayabilirler,
4.3.6. Kulüpler, takım ana listelerinde, “100 rating puanı farkını gözeterek düzenleme
yapabilirler, takımın maça çıkış listelerinde ana listeler dikkate alınacaktır.
4.3.7. Ana listelerde aşağıda belirtilen ilkelere uyulması gereklidir:
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,
2. Ana Listede ELO’ suz bir sporcu, ELO’ lu bir oyuncunun önüne
geçemez,
3. Ana Listede UKD’ siz bir oyuncu, UKD’li bir oyuncunun önüne
geçemez,
4. Ana Listede UKD’ siz oyuncular arasında tercih kriteri yoktur,
5. Maça çıkış listelerinin verilmesinde ana liste esas alınarak; genel
masalar yukarıdan aşağıya 1-2-3-4 işaretlenir. Kategori masaları
ana liste ölçütlerinin dışındadır.
4.4. Lisans ve Transfer İşlemleri
4.4.1. Kulüpler, ana listelerinde yer alan sporcuların lisanslarını, belirlenen
tarihler arasında (transfer dönemi) kulüp adına tescil ettirmeli ve/veya
kulüp lisanslarının
yenilenmesini (vize edilmiş) sağlamalıdır. Ana listeler
teslim edildiğinde bu işlemler tamamlanmış olmalıdır,
4.4.2. Türkiye Final Grubu Yarışmasına katılmaya hak kazanmış kulüpler takvim
uyarınca ara transfer yapabileceklerdir.
Ara transferde,
4.4.3.

Kulüpler en fazla iki sporcu transfer edebilirler,

4.4.4.

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

4.4.5. Kulüpler, Türkiye Final Grubu Yarışması için ana liste verirken, etkinlik
dönemi başında kulübün sporcusu olup İl yarışmaları için verilen ana
listelerinde yer vermedikleri sporcularını ana listelerine dâhil edebilir,

5. YARIŞMA ESASLARI
5.1. Takım Ana Liste ve Maça Çıkış Listelerinin Hazırlanması
5.1.1. İl yarışmaları yönergesindeki aynı başlık altındaki hükümler uygulanır,
5.2. Yarışma Usulü:
5.2.1. Türkiye Final Grubu Yarışması 90 dakika+30 sn/hamle eklemeli tempo ile
oynanır,
5.2.2. Türkiye Final Grubu yarışmasında Swiss Manager Unicode eşlendirme
yazılımı kullanılır. Rating hesaplamaları için bu programın verileri kullanılır,
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5.2.3. Türkiye Final Grubu Yarışması 9 turlu Takım İsviçre sistemi ile oynanır,
5.3. Kulüplerin Güç Ortalaması
Kulüplerin güç ortalamaları, Takım Ana Listesi’ne göre, Swiss Manager Unicode
eşlendirme yazılımı ile ilk sekiz sporcunun Rating puanı ortalaması olarak
hesaplanır. ELO puanı olmayan sporcuların UKD puanları dikkate alınır,
5.4. Hükmen Yenilgi
5.4.1. İl yarışmaları yönergesindeki aynı başlık altındaki hükümler uygulanır,
5.4.2. Geç kalma nedeni ile ‘hükmen sıfır’ puanı alan sporcular için, takıma, her
defasında 100.-TL ceza uygulanır.
5.4.3. Hükmen yenilgi alan takıma her defasında 300.-TL ceza uygulanır,
5.5. Eşitlik Bozma: Eşitlik bozma için Federasyon Takım Satranç Yarışmaları Genel
Yarışma Yönergesi ilgili hükümleri uygulanır,
5.6. Masa Dereceleri: Masa dereceleri için sporcuların derece alacağı masa
belirlenirken aşağıdaki kategorilerden en fazla oynadıkları kategori dikkate alınır.
Genel Masa
Kadın sporcu
20 yaş ve altı genel (kadın veya erkek)
16 Yaş ve altı genel (kadın veya erkek)
16 Yaş ve altı kadın

İlk 4 masa
5. masa
6. masa
7. masa
8. masa

5.6.1. Türkiye Kulüpler Şampiyonası Final yarışmasında genel masa, kadın
sporcu (beşinci masa), 20 yaş ve altı genel (altıncı masa), 16 yaş ve altı
genel (yedinci masa), 16 yaş ve altı kadın (sekizinci masa) olmak üzere
toplam beş masada ödül verilir.
5.6.2. Sporcunun masa derecesi alabilmesi için, masasına bakılmaksızın
toplam oynadığı maç sayısının yedi veya daha fazla olması gerekir.
5.6.3. Masa dereceleri hesaplanmasında aşağıdaki ölçütler sırası ile uygulanır;
5.6.3.1. ELO performansı daha yüksek olan sporcu,
5.6.3.2. Galibiyet sayısı daha yüksek olan sporcu,
5.6.3.3. Aralarındaki maçta kazanan sporcu,
5.6.3.4. ELO puanı daha düşük olan sporcu.
5.7. Sporcu Kıyafetleri ve İsim-Reklam-İlan Hakları:
5.7.1. Kulüplerin, kulüp tüzüklerinde yer alan renklerde forma-kıyafet ile
yarışmaları önerilir. Sonraki etkinlik döneminde zorunlu hale gelecek olan
forma-kıyafet uygulaması için bu etkinlik dönemi hazırlık dönemi olarak
kabul edilmektedir. Her turda birden çok tasarım ile düzenlenmiş kıyafet
kullanılması sakıncalı değildir,
5.7.2. Kulüpler, forma-kıyafet ile yarışmalara katılacaklar ise en geç, takım ana
listelerini Federasyona teslim ettiklerinde kıyafet örneklerini de yazılı
olarak bildirirler,
5.7.3. Kulüpler, bu etkinlik dönemi için, tescilli isimlerine sponsor kuruluşların
isim veya belirleyici unsurlarını eklemeleri durumunda ve/veya formakıyafet, eşofman, flama vb. ekipmanlarına reklam-ilan alınması
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durumunda, kendi yönetim kurullarının bu konudaki karar metni ile
sponsor kuruluş ile yaptıkları protokol örneklerini de en geç ana liste
teslimi süresinde yazılı olarak Federasyona bildirmelidirler.
5.7.4. 5.7.3 de belirtilen bildirimlerin yerine getirilmemesi durumda, kulüpler, bu
haktan yararlanamazlar,
5.8. Çeşitli
5.8.1. Türkiye Kulüpler Şampiyonası Final Grubu yarışmasında oynayacak
sporcuların, kulüpleriyle yapmış oldukları sözleşmelerde yer alan imzanın
kendilerine ait olup olmadığı yarışma yerinde kendileri tarafından
onaylamaları istenebilecektir. Aksi durumdaki sporculara maça çıkış
listelerinde yer verilemez,
5.8.2. 2013–2014 etkinlik dönemi Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Final
Grubu Yarışması son sıralamasına göre;
5.8.2.1. İlk altı dereceyi elde eden kulüpler Türkiye Satranç Birinci Ligine
terfi ederler,
5.8.2.2. Yedinci sıradan itibaren on altıncı sırayı elde eden kulüpler 2014–
2015 etkinlik döneminde Türkiye Kulüpler Şampiyonası Final
grubuna doğrudan katılma hakkı elde eder,
5.8.2.3. 2013–2014 etkinlik döneminde Türkiye Satranç Birinci Liginden
son sıralamaya göre son altı takım ligden düşerek 2014–2015
etkinlik döneminde Türkiye Kulüpler Şampiyonası Final grubunda
yer alır,

6.

ÖDÜLLER, DESTEKLER VE İTİRAZLAR
6.1. Ödüller ve Destekler
6.1.1. Türkiye Final Grubu Yarışması son sıralamasına göre ilk altı dereceyi elde
eden takımlar gelecek etkinlik döneminde Türkiye Satranç Birinci Liginde
oynamaya hak kazanırlar. Bu takımlara kupa verilir,
6.1.2. Son sıralamaya göre birinci olan takıma ‘Şampiyonluk Beratı’ verilir,
6.1.3. Son sıralamaya göre ilk altı dereceyi elde eden takımların sporcularına
madalya verilir,
6.1.4. 5.6 uyarınca masalarda ilk üç dereceye giren sporculara madalya verilir,
6.1.5. Türkiye Final Grubu Yarışmasına katılan ve tamamlayan her kulübe
doğrudan destek kapsamında yardım verilir,
6.1.6. Türkiye Final Grubu Yarışmasına katılan ve tamamlayan, Federasyon
tarafından belirlenen koşullara uygun olan eğitim kulüplerine doğrudan
destek verilir,
6.1.7. Doğrudan destek kapsamında verilecek yardımlar ve eğitim kulüpleri için
ölçütler, konaklama vb. çeşitli olanaklar sonradan yayınlanacak olan ve bu
yönergenin değişmez ve ayrılmaz bir parçası olan uygulama yönergesinde
yer alır,
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6.2. 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 Resmi Internet sitesinde yayınlanması ile resmi duyuru
yapılmış sayılır,
7.2. FIDE Satranç Kuralları 6.6.a uyarınca geç kalma süresi tanınmamıştır (sıfır
dakika). Satranç tahtası başına turun başlamasından sonra gelen sporcu oyunu
kaybeder,
7.3. FIDE Satranç Kuralları 9.1.b uygulanır,
7.4. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasına katılan tüm kulüpler ve sporcular bu
yönergeyi ve buna dayalı hükümleri ve bu yönergenin bir parçası olan ileride
yayınlanacak ‘Uygulama Yönergesini’ kabul etmiş sayılır,
7.5. Kulüpler takım listelerini, yarışma takvimine göre oluşturacaklardır. Gecikme ya da
eksiklik gibi nedenlerle doğabilecek hak kayıplarından kulüpler sorumludur,
7.6. Kulüplerin ana listeleri, Federasyon tarafından görülen eksiklik veya yanlışlıklar
nedeni ile kulüplere geri gönderilir, belirlenmiş takvim içerisinde düzeltmeleri
istenir,
7.7. Son turda maça çıkan tüm sporcular ve kulüp yöneticileri, masa derecesine göre
madalya hak eden sporcular ödül törenine katılmakla yükümlüdür. Kulüpler, ödül
törenine katılmayan sporcuları için kişi başına 50.-TL öder,
7.8. Yönerge kapsamına giren konularda iletişim adresi e-posta üzerinden
satrancligi@tsf.org.tr'dir. Gönderilerde KONU hücresine (Yozgat Belediye Spor
Kulüpler Şampiyonası ana liste) örneğinde olduğu gibi anlatım mutlaka yer
almalıdır,
7.9. Para cezaları kulübe yapılacak doğrudan
tarafından yapılacak yardımdan kesilir,

destek

kapsamında

Federasyon

7.10. Başka yollarla, adres veya kişilere yapılacak yazışma veya görüşmelerden
kaynaklanabilecek hak kayıplarından Federasyon sorumlu değildir,
7.11. Program ve uygulamaları için düzenlenen takvimde iş ve işlemler için öngörülen
sürelerin son gün ve tarih, saat beklenilmeden, kulüpler, temsilciler, koordinatörler
tarafından yerine getirilmesi önerilir,
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( EK - 1 )
2013–2014 ETKİNLİK DÖNEMİ
TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI FİNAL TAKVİMİ
AÇIKLAMA

TARİH

Kulüplerin Ön Hazırlık Çalışmalarının Başlaması

1 Kasım 2013

Türkiye Kulüpler Şampiyonası İl ve Final Grubu Yarışmaları için
kulüplerin Transfer Dönemi
İl Yarışmalarının Başlaması
İl Yarışmaları'nın tamamlanması

15 Kasım 2013- 14 Şubat
2014
15 Mart 2014

Çeşitli

1 Haziran 2014

Çeşitli

Türkiye Final Grubu yarışmasına katılacak kulüpler için ara
transfer dönemi

2-11 Haziran 2014

Türkiye Final Grubu Yarışması için ana listelerin Federasyona
internet üzerinden çevrimiçi bildirimi (son tarih-saat)

12 Haziran 2014

Türkiye Final Grubu Yarışmasına katılacak kulüplerin ana
listelerinde
bulunan
sporcu
sözleşmelerinin
Federasyona
ulaştırılması (Son tarih)

13 Haziran 2014

Türkiye Final Grubu Yarışması Kulüplerinin listelerinin ana
listelerinde bulunan sporcuların Federasyon Internet Sitesinden
yayını

16 Haziran 2014

Türkiye
Final
kesinleşmesi,

18 Haziran 2014

Grubu

Yarışması

YER

Kulüplerinin

listelerinin

Türkiye Final Grubu Yarışması

23-29 Haziran 2014
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( EK - 2 )
TÜRKİYE FİNAL GRUBU YARIŞMA PROGRAMI
AÇIKLAMA
Varış ve Akreditasyon

TARİH

SAAT

22 Haziran 2014 Pazar

12.00

Teknik Toplantı

10:30

1. Tur Eşlendirmesinin Duyurulması

12:00
23 Haziran 2014 Pazartesi

1. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

12:30

Açılış Töreni

15:30

1. Tur

16:00

2. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

07:30

2. Tur

24 Haziran 2014 Salı

10:00

3. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

16:00

3. Tur

17:00

4. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

25 Haziran 2014 Çarşamba

10:00

4. Tur

15:00

5. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

07:30

5. Tur

26 Haziran 2014 Perşembe

10:00

6. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

16:00

6. Tur

17:00

7. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

27 Haziran 2014 Cuma

7. Tur

10:00
15:00

8. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

28 Haziran 2014 Cumartesi

10:00

8. Tur

15:00

9. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

07:30
29 Haziran 2014 Pazar

9. Tur
ÖDÜL TÖRENİ

10:00
17:00
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