İlan Tarihi

TÜRKİYE SATRANÇ BİRİNCİ LİGİ YÖNERGESİ (2017)
Yer Konya/Rixos Hotel
Organizasyon Türkiye Satranç Federasyonu

18 Temmuz 2017 Salı

08:00 2. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi
10:00 2. Tur
15:00 3. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi
17:00 3. Tur

19 Temmuz 2017 Çarşamba

10:00 4. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi
15:00 4. Tur

20 Temmuz 2017 Perşembe

08:00 5. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi
10:00 5. Tur
15:00 6. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi
17:00 6. Tur

21 Temmuz 2017 Cuma

22 Temmuz 2017 Cumartesi

23 Temmuz 2017 Pazar
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Berat
Kupa
Madalya

Konya/Merkez
Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU

TAKIMLARA
Takım / Sporcular

14:30 1. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi
15:30 Açılış Töreni
16:00 1. Tur

Katılım

almaya hak kazanan

12:00 Varış ve Akreditasyon
12:30 Teknik Toplantı
13:30 1. Tur Eşlendirmesinin Duyurulması

Dereceleri

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Turnuva Direktörü
KAZANIMLAR

YARIŞMA PROGRAMI

MASA

16 Temmuz 2017 Pazar

Saat

ÖDÜLLER

Tarih

İL, İlçe

27.5.2017

Tarih

16.07.2017-23.07.2017

Son Başvuru

9 Haziran 2017 Cuma

Sistem

9 Tur Takım İsviçre

Süre

90' + 30'' eklemeli

SPORCULARINA

İlk 3 SL ↑, son 4 2.L ↓

Tarih
16.9.2016

birinci takıma
ilk 3 e

TÜRKİYE SATRANÇ BİRİNCİ LİGİ TAKVİMİ
Kulüplerin Ön Hazırlık Çalışmalarının Başlaması

Transfer Dönemi - Başlangıç
Transfer Dönemi - Bitiş
09.06.2017 Birinci Lige katılma hakkı olan kulüplerin başvurularının
17.00
federasyona yapılması (son tarih-saat)
Ana listelerin Federasyona internet üzerinden çevrimiçi
1.10.2016
19.6.2017

ilk 3 takım
sporcularına

1.masa

Genel

ilk 3 e madalya

2.masa

Genel

ilk 3 e madalya

3.masa

Genel

ilk 3 e madalya

4.masa

Genel

ilk 3 e madalya

5.masa

Kadın sporcu

ilk 3 e madalya

6.masa

20 Yaş ve altı genel

ilk 3 e madalya

7.masa

16 Yaş ve altı genel

ilk 3 e madalya

14.7.2017

8.masa

16 Yaş ve altı kadın

ilk 3 e madalya

16.7.2017

EŞİTLİK BOZMA

13

2-Aralarındaki maç sonucu

14

10:00 7. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi
15:00 7. Tur
10:00 8. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi
15:00 8. Tur

3-Olympiad Khanty Mansysk (2,1,0)

56
57
1

08:00 9. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi
10:00 9. Tur

1- Toplam puan

1

2- Maksimum rating performans (1,1000,N,Y)

60

17:00 ÖDÜL TÖRENİ

3- Takımının final sırası

66

5-Maç puanlarının toplamı

bildirimi (son tarih)

10.7.2017

Kulüplerin ana listelerinde bulunan sporcu sözleşmelerinin
Federasyona ulaştırılması (Son tarih)

12.7.2017

Kulüplerinin listelerinin ana listelerinde bulunan sporcuların
Federasyon Internet Sitesinden yayını
Kulüplerin listelerinin kesinleşmesi
Türkiye Satranç Birinci Ligi Yarışması

SM KOD

1-Takım puanlarının toplamı (2,1,0)

4-Olympiad Khanty Mansysk-Sonneborn-Berger

7.7.2017

MASA DERECESİ EŞİTLİK BOZMA

GENEL HÜKÜMLER
FIDE Satranç Kuralları ve TSF Mevzuatı ile Uygulama Yönergesi hükümleri geçerlidir.
GRUPLARIN OLUŞUMU KATILIM VE BAŞVURU
Satranç Birinci Ligi bir buluşmada gerçekleştirilir.
2016-2017 Birinci ligi; 2015-2016 sezonunda, İş Bankası Satranç Süper Ligi final sıralamasındaki son 3 takım, Birinci Lig final sıralamasındaki 4.dereceden itibaren 18.dereceleri elde etmiş
takımlar ile Kulüpler Şampiyonası final sıralamasındaki ilk 6 takım olmak üzere toplam 24 takımdan oluşur.
2016-2017 Satranç Birinci Ligi final sıralamasına göre gelecek sezon, ilk 3 takım İş Bankası Satranç Süper Liginde, son 4 takım Satranç İkinci liginde yarışır.
Kulüpler, lige katılacaklarını, kulübün başlıklı kâğıdına, yetkilisinin ıslak imzasıyla TSF ye, posta yoluyla ve satrancligi@tsf.org.tr adresine, ilgili takvim uyarınca bildirmek durumundadır.
Kulüpler, takım listelerinde yer alan sporcuların sözleşmelerini belirtilen süre içerisinde Federasyona iletir.
Şampiyona başlamadan önce ya da başladıktan sonra çekilen kulüp, bir sonraki etkinlik döneminde, Türkiye Satranç İkinci liginde yer alır.
Hangi nedenle olursa olsun, iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden takımlar yarışmadan çıkarılır. Böylesi kulüpler, izleyen yıl Türkiye Satranç İkinci liginde yer alır.
Olağanüstü durumlar ve 2.6, 2.7, maddeleri ile ilgili nihai kararı Yönetim Kurulu verir.
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TURNUVA KURALLARI VE YARIŞMA ESASLARI
Kulüplerin Takım Ana Listeleri’nde en az on, en çok yirmi dört sporcu bulunur.
Ana Listede, ‘TSF Sporcu Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Kulüp Tescil Talimatı’ hükümlerine göre tanımlı, en fazla 3 (üç) yabancı sporcu yer alabilir.
Yabancı sporcuların GM, IM, WGM, WIM unvanlarından birine sahip olması koşulu aranır. Bu unvanların, yarışma başlamadan önce FIDE tarafından onaylanmış olması gereklidir.
Etkinlik dönemi içerisinde bir kulübün ana listesinde bulunan sporcular oynamamış olsalar bile, bir başka kulübe transfer olamazlar.
İl Temsilcileri, kulüplerin ve sporcularının tescil/vize bilgilerinin Federasyon lisans otomasyon sisteminde görünmesini sağlamakla yükümlüdür.
Takım ana listelerinin değerlendirmesinde Temmuz 2017 UKD ve 7 Temmuz 2017 tarihindeki güncel ELO listeleri kullanılır.
Takım ana listelerinde sporcuların sıralamasında, maksimum rating (ELO veya UKD puanından yüksek olanı) puanları dikkate alınır. Puanı olmayan sporcular 1000 olarak kabul edilir.
Kulüpler, takım ana listelerinde 100 rating (maksimum rating) puanı farkını gözeterek düzenleme yapabilirler.
Ana Listede, Rating puanı olmayan bir sporcu, Rating puanı olan bir sporcunun önüne geçemez. Rating puanı olmayan sporcular arasında tercih kriteri yoktur.
Kulüplerin güç ortalamaları, Takım Ana Listesi’ne göre, Swiss Manager yazılımı ile en yüksek rating puanına sahip sekiz sporcunun ortalaması alınarak hesaplanır.
Türkiye Satranç Birinci Liginde sekiz masa bulunacaktır. Masalarda, yukarıdaki tabloda belirtilen şekilde sporcu oynamak zorundadır.
Maça çıkış listelerinin verilmesinde ana liste esas alınarak; genel masalar yukarıdan aşağıya 1-2-3-4 işaretlenir. Kategori masaları ana liste ölçütlerinin dışındadır.
Maça çıkış listelerinde en fazla 2 (iki) yabancı sporcu yer alabilir.
Özellikli masalardaki sporcular, ana listedeki yerlerinde veya oynama haklarına sahip oldukları özellikli masalarda oynayabilir.
Takım maça çıkış listeleri belirtilen süre içerisinde başhakeme teslim edilir. Kaptan/yönetici mevcut bulunmadığı bilinen bir sporcuyu maça çıkış listesine yazamaz ve eksik liste veremez.
Birinci tur takım maça çıkış listesinin teslim edilmemesi durumunda başhakem, ana liste sırasına göre; En üstteki 16 yaş ve altı Kadın sporcuyu sekizinci masaya, Kalan sporculardan
en üstteki Kadın sporcuyu beşinci masaya, Kalan sporculardan en üstteki 16 yaş ve altı sporcuyu yedinci masaya, Kalan sporculardan en üstteki 20 yaş ve altı sporcuyu altıncı masaya,
Kalan sporculardan en üstteki 4 sporcuyu ilk 4 masaya yerleştirir, Kulüp, takım maça çıkış listesini bu haliyle vermiş sayılır.
Sonraki turlarda takım maça çıkış listesinin verilmemesi durumunda bir önceki turun maça çıkış listesi o tur için başhakem tarafından kullanılır.
Hükmen yenik sayılma süresinden sonra satranç tahtası başına gelen sporcu hükmen yenik sayılır. Bu yolla hükmen yenilgi alan her sporcu için, takıma, her defasında 100.-TL ceza uygulanır.
Herhangi bir nedenle iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden sporculara, sonraki turlarda maça çıkış listesinde yer verilmez .
Hükmen yenik sayılma süresinden sonra, birden fazla sporcusu tahta başında hazır bulunmayan takım ‘hükmen yenik’ sayılır. İki kez hükmen yenilgi alan takım yarışmadan çıkarılır.
Verilen maça çıkış listesindeki sıraya aykırı olarak masada yer alan her sporcu hükmen yenik sayılır. Birden çok sporcu bu durumda ise takım hükmen yenik sayılır.
Hükmen yenilgi alan takıma her defasında 500.-TL ceza uygulanır.
FIDE Satranç Kuralları 6.7.1 uyarınca, hükmen yenik sayılma süresi tanınmamıştır. Satranç tahtasına, tur başladıktan sonra gelen oyuncu, hakem aksi yönde karar vermedikçe oyunu kaybeder.
FIDE Satranç Kuralları 9.1.1 uyarınca, sporcular karşılıklı olarak 30 hamle tamamlamadan oyunda anlaşmalı berabere yapamazlar.
FIDE Satranç Kuralları 11.3.2.1 ve 11.3.2.2 uyarınca, oyun sırasında, cep telefonu ve/veya herhangi bir elektronik iletişim cihazını oyun sahasına getirdiği ortaya çıkan oyuncu oyunu kaybeder,
rakibi kazanır.
ÖDÜLLER VE DESTEK
En az 7 maç oynayan sporculardan, 5 maçını aynı masada oynaması koşuluyla (hükmen maç dahil), en yüksek puanı alan ilk 3'e masa derecesi madalyası verilir.
Turnuvadan çıkarılan veya ödül törenine katılmayan sporcular/takımlar ile başhakemin aksi yönde kararı olmadıkça son turda hükmen kaybeden sporcular/takımlar hiçbir hak ve ödül alamazlar.
Türkiye Satranç Birinci Ligine katılan ve tamamlayan her kulübe ve Federasyon tarafından belirlenen koşullara uygun olan eğitim kulüplerine doğrudan destek verilir.
Bazı olanakların Federasyon desteği ile sağlanması durumunda, giderler, destek kapsamında verilecek miktardan kesilir.
Takımlar, GHSİM veya ilin ya da kendi imkanlarıyla turnuvaya katılabileceklerdir.
DEĞERLENDİRME VE KAZANILACAK HAKLAR
Türkiye Satranç Birinci Ligi sonuçları UKD ve ELO hesaplamalarına dahil edilir.
İTİRAZLAR
İtirazlar, engeç, itiraza konu olan maçın oynandığı turun bitiminden itibaren 15 dakika içinde, yazılı olarak başhakeme yapılmış olmalıdır.
İtiraz güvence bedeli 300 TL dir. TSF İtiraz Kurulları Prosedürü uyarınca kurulan itiraz kurulu, itirazları değerlendirir.
BİLDİRİM
Kulüpler takım listelerini, yarışma takvimine göre oluşturacaktır. Gecikme ya da eksiklik gibi nedenlerle doğabilecek hak kayıplarından kulüpler sorumludur.
Kulüpler, ana listelerinde yer alacak sporcularının transfer ve tescil işlemlerini belirlenen tarihler arasında (transfer dönemi); kulüp adına tescil ettirmeli;
kendi kulüplerinde yer alan sporcuların lisanslarının yenileme (lisans vize) işlemlerini ise belirtilmiş olan çevrim içi ana liste girişi tarihi bitimine kadar tamamlamalıdır.
Ana listeler teslim edildiğinde bu işlemler ‘Sporcu Lisans Tescil ve Vize Talimatı’ hükümlerine göre tamamlanmış olmalıdır.
Kulüplerin ana listeleri, Federasyon tarafından görülen eksiklik veya yanlışlık nedeni ile kulüplere geri gönderilir ise, belirlenmiş takvim içerisinde düzeltmeleri gereklidir.
Bu yönerge, TSF' nin web sayfasında yayınlandığında resmi duyuru yapılmış sayılır.
Yönerge kapsamına giren konularda iletişim adresi e-posta üzerinden satrancligi@tsf.org.tr 'dir.
Başka yollarla, adres veya kişilere yapılacak yazışma veya görüşmelerden kaynaklanabilecek hak kayıplarından Federasyon sorumlu değildir.
Türkiye Satranç Birinci Ligine katılan tüm takımlar ve sporcular bu yönergeyi, buna dayalı hükümleri ve uygulama yönergesini kabul etmiş sayılır.
Olağanüstü durumlarda yönergede yapılacak değişiklikler için başhakem tarafından teknik kuruldan onay alınmalıdır. Son durum teknik toplantıda duyurulur.

