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2015–2016 Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası

ORGANİZASYON

Türkiye Satranç Federasyonu
Her kategoride ilk 3 dereceyi alan sporculara kupa, ilk beş dereceyi
alan sporculara madalya ve tüm katılımcılara katılım belgesi verilir.

ÖDÜLLER
1.  

23 Ocak – 29 Ocak 2016

YERİ

Manavgat/ANTALYA

18 Ocak 2016

SİSTEM

9
Tur
Sistemi

İsviçre

90 dakika + 30 saniye eklemeli tempo

GENEL HÜKÜMLER

1.1.   Yönerge, 2015 – 2016 etkinlik döneminde yapılacak olan Türkiye Emektarlar
Satranç Şampiyonası için hükümleri ve takvimini içermektedir.
1.2.   TSF satranç yarışmaları talimatları, prosedürleri ve uygulama yönergeleri ile FIDE
Satranç Kuralları geçerlidir.
2.  

KATEGORİLER, KATILIM VE BAŞVURU

2.1.   Kategoriler: Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası aşağıda yaş aralıkları
belirtilen iki kategoride 23 Ocak – 29 Ocak 2016 tarihleri arasında düzenlenecektir
2.1.1.   Emektarlar Kategorisi (50 yaş ve üstü): 1 Ocak 1967 tarihinden önce
doğmuş sporcuların katılımına açıktır. (1966 ve sonraki yıllarda doğmuş sporcular.
2.1.2.   Kıdemli Emektarlar Kategorisi (65 yaş ve üstü): 1 Ocak 1952
tarihinden önce doğmuş sporcuların katılımına açıktır. (1951 ve önceki yıllarda doğmuş
sporcular.
2.2.   Katılım:
2.2.1.   Şampiyonaya, 2.1 maddesinde belirtilen kategorilere uygun tüm lisanslı
sporcular katılabilir.
2.2.2.   Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonasında yabancı sporcu statüsünde
olan sporcular yarışamazlar
2.2.3.   Yarışmaya katılacak sporcular 25 TL katkı payı öderler. Katkı payı, Türkiye
İş Bankası Ankara şubesindeki Federasyon hesabına (TR82 0006 4000 0014 2005 9308
38) “Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası Katkı Payı’’ açıklaması yazılarak
yatırılabilir. Banka dekontu kayıt kontrol sırasında ilgililere teslim edilir.
2.2.4.   En az 5 tur ve 60 dakika+30 saniye ekleme temposu ile düzenlenmiş
“Emektarlar İl Birinciliği” adı altında düzenlenen il yarışmalarında birinci olan sporcular
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katkı payı ödemezler. Bu haktan yararlanılabilmesi için il yarışması sonuçlarının 18 Ocak
2016 saat 17.00’ye kadar turkiyesampiyonasi@tsf.org.tr adresine gönderilmesi gerekir.
2.2.5.   Başvuru: Başvurular, http://emektar2016.tsf.org.tr adresindeki çevrimiçi
yarışma kayıt sistemi kullanılarak, 18 Ocak 2016 saat 14:00’e kadar yapılmalıdır.
3.   YARIŞMA ESASLARI, TEKNİK KONULAR
3.1.   Kayıt-Kontrol İşlemleri: Tüm sporcuların kimlik kartlarıyla beraber kayıt kontrol
işlemlerini yaptırması zorunludur. Bu işlem, 23 Ocak 2016 günü saat 14.00’te başlar, 24
Ocak 2016 günü saat 12.00’de sona erer.
3.2.   Yarışma Usulü:
3.2.1.   Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası yarışma takvimine uygun olarak
90’+30” eklemeli oyun temposu ile aşağıdaki çizelgedeki tur sayılarına uygun olarak
oynanacaktır. Birleştirme durumunda kategorilere göre ayrı ayrı ödül verilecektir
Oyuncu Sayısı
1-5
6-10
11-16
17-…

Uygulanacak Sistem
İki Grup Birleştirilir.
Döner Sistem
6 Tur İsviçre Sistemi
9 Tur İsviçre Sistemi

3.2.2.   Birinci tur eşlendirmesi belirtilen programa göre yapılacaktır. Kayıt kontrol
süresinden sonra gelen sporcular ELO/UKD puanı gözetilmeksizin, geliş sırasına göre,
uygun yaş grubunda ilk tur eşlendirmesinin sonuna eklenerek yarışmaya dahil
edilecektir.
3.2.3.   Birinci tur başladıktan sonra gelen sporcular bir sonraki tura alınır. İkinci
turdan önce sıralama yenilenerek eşlendirmeye devam edilecektir. İkinci tur eşlendirmesi
duyurulduktan sonra yarışmaya yeni sporcu alınmaz.
3.3.   Katılıma göre tur sayısını ve eşlendirme sistemini değiştirmeye başhakem yetkilidir.
Böylesi bir durumda yeni program teknik toplantıda duyurulur.
3.4.   Eşitlik Bozma: Sırası ile Buchholz-1 (alttan), Buchholz-2 (alttan), SonnebornBerger, Galibiyet Sayısı, Siyahlarla En Fazla Oynama Sayısı ve Kura Çekimi yöntemleri
kullanılır. Döner sistem olarak düzenlenen gruplarda eşitlik bozma için sırası ile
Sonneborn-Berger, Galibiyet Sayısı, Siyahlarla En Fazla Oynama Sayısı, Aralarındaki
Maçların Sonucu ve Kura Çekimi yöntemleri kullanılır
3.5.   İtiraz: Federasyon İtiraz Kurulları Prosedürü uyarınca kurulacak itiraz 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 75 TL’dir.
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4.  

DEĞERLENDİRME VE KAZANILACAK HAKLAR

4.1.   Şampiyona sonuçları UKD ve Elo hesaplarında kullanılacaktır.
4.2.   Kategorilerine göre şampiyon olan sporculara “şampiyonluk beratı”, ilk üç dereceyi
alan sporculara kupa, ilk beş dereceye giren sporculara madalya, katılan bütün
sporculara katılım belgesi verilir.
4.3.   Kategorilerine göre
dereceye alınır.
5.  

ilk üç dereceyi alan sporcular uluslararası yarışmalar için

BİLDİRİM

5.1.   Yönergenin Federasyon resmi internet sitesinde yayınlanması ile resmi duyuru
yapılmış sayılır.
5.2.   Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası yarışmalarında, geç kalma süresi 15
(on beş) dakikadır. FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca; satranç tahtasına, bu
süreden sonra gelen bir oyuncu, hakem aksi karar vermedikçe oyunu kaybeder. Bu süre
hakemin turu başlattığı andan itibaren hesaplanır.
5.3.   Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası yarışmalarında FIDE Satranç Kuralları
9.1.b geçerlidir.
5.4.   FIDE Satranç Kuralları 11.3.b. uyarınca; bir oyun sırasında, bir oyuncunun oyun
sahasında cep telefonu, elektronik haberleşme aracı veya satranç hamleleri önerebilecek
herhangi 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
5.5.   Türkiye Şampiyonası’nda Ocak 2016 ELO ve UKD listeleri kullanılacaktır. İl
birinciliklerinde yarışma tarihine uygun güncel ELO ve UKD listeleri kullanılacaktır.
5.6.   Türkiye Şampiyonası’nın ve il/ilçe birinciliklerinin başlangıç sıralamasında
“maksimum rating” uygulanacak olup eşlendirme bu sisteme göre yapılacaktır.
Maksimum rating, sporcunun ELO ve UKD puanlarından en yüksek puanını dikkate alan
sıralama sistemidir.
5.7.   Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonasına katılan tüm sporcular bu yönergeyi ve
buna dayalı hükümleri ve bu yönergenin bir parçası olan Uygulama Yönergesini kabul
etmiş sayılır.
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5.8.   Turnuvadan çıkarılan sporcular yarışma sonucundaki final sıralamaya alınmazlar.
Son turda hükmen kaybeden sporcular, başhakem aksi yönde karar vermedikçe hiçbir
hak ve ödül alamazlar.
5.9.   Yönergede 2.2 maddesinde gösterilen yoldan başka yollarla yapılacak başvurularda,
kaybedilecek haklardan Federasyon sorumlu olmayacaktır.
5.10.   Konaklama ve sporcuların Federasyon olanaklarından yararlanması konusu,
ileride yayınlanacak olan ve bu yönergenin bir parçası olan Uygulama yönergesi ile
belirlenir.
5.11.  Yarışmada; sporcu, antrenör ve yöneticilere Federasyon tarafından, yolluk, görev
tazminatı ya da ulaşım bedeli ödenmeyecektir. Sporcular kendi veya Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlükleri veya ilin diğer olanakları ile yarışmaya katılabileceklerdir.

6.   PROGRAM
AÇIKLAMA
Kayıt kontrol işlemlerinin başlaması
Teknik Toplantı
Kayıt kontrol işlemlerinin kapatılması
Eşlendirme öncesi listelerin duyurulması
Listelere yapılacak itirazlar (en son saat)
1. tur eşlendirmesinin duyurulması
Açılış Töreni
1. TUR
2. TUR
3. TUR
4. TUR
5. TUR
6. TUR
7. TUR
8. TUR
9. TUR
Ödül Töreni
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TARİH
23 Ocak 2016 Cumartesi

24 Ocak 2016 Pazar

25 Ocak 2016 Pazartesi
26 Ocak 2016 Salı
27 Ocak 2016 Çarşamba
28 Ocak 2016 Perşembe
29 Ocak 2016 Cuma

SAAT
14.00
13.00
12.00
13.00
13.30
14.00
15.45
16.00
10.00
16.00
10.00
16.00
15.00
10.00
16.00
10.00
16.00
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