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ĠL YARIġMALARI TAKVĠMĠ
Kulüplerin ön hazırlık çalıĢmalarının baĢlaması
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım YarıĢmaları için kulüplerin transfer dönemi
Kulüplerin baĢvurularının GHS Ġl Müdürlüklerine yapılması (son tarih-saat)
Kulüplerin GHS Ġl Müdürlüğü tarafından Federasyona bildirimi (son tarih-saat)
Koordinatör atamalarının gerçekleĢtirilmesi ve Internet üzerinden Federasyona bildirimi (son tarih-saat)
Kulüplerin her kategori için Ana Listelerinin koordinatörlere teslimi
Ġl yarıĢmaları programlarının ve baĢvuru yapan takımların e-posta ile koordinatör tarafından federasyona bildirimi
Koordinatörlerin takım listelerini Federasyon Teknik Kuruluna çevrimiçi kayıt ile iletmesi
Ana listelerin ve SM dosyalarının Federasyon Teknik Kurulu tarafından illere gönderilmesi ve illerde ilanı
Gruplarda yer alan takımların ana listelerine olabilecek itirazların TSF Teknik Kuruluna bildirimi (son tarih-saat)
Gruplarda yer alan takımların sıra kuralarının çekimi (Berger sistem için)
Kulüplerin ve grupların Federasyon internet sitesinden yayını
Gruplarda yer alan takımların ana listelerinin kesinleĢmesi - Ġllerde ilanı
Ġl YarıĢmalarının baĢlaması
Ġl YarıĢmalarının tamamlanması
Sonuçların Federasyona internet üzerinden bildirimi (son tarih-saat)

GENEL HÜKÜMLER
FIDE Satranç Kuralları ve TSF Mevzuatı ile Uygulama Yönergesi hükümleri geçerlidir.
GRUPLARIN OLUġUMU KATILIM VE BAġVURU
ġampiyona, Ġl-Ġlçe YarıĢmaları ve Türkiye Final YarıĢması olarak iki aĢamalı gerçekleĢtirilir. Kulüpler Ġl-Ġlçe yarıĢmalarında yalnızca bir grupta ve her kategoride tek takım ile yarıĢabilir.
Ġl yarıĢması için her ilde bir grup oluĢturulması esastır. Ġl merkezinden uzak olan, gerekli koĢulların sağlanabildiği ilçelerde ilçe gruplarının oluĢumuna Teknik Kurul karar verir.
Kulüpler, il yarıĢmalarına katılacaklarını GHSĠM'lerine yapacakları baĢvuru ile bildirimde bulunurlar. Bu baĢvuru kulübün baĢlıklı kâğıdı ve yetkilisinin ıslak imzası ile yapılır.
Grup oluĢturacak iller, yukarıdaki takvim içinde, il yarıĢma koordinatörlerini ve il yarıĢma takvimini Federasyona (satrancligi@tsf.org.tr) bildirmekle yükümlüdür.
Ġl YarıĢma Koordinatörü, Ġl Temsilcisi olabileceği gibi, gereği halinde Ġl Temsilcisinin belirleyeceği herhangi bir kulüple iliĢiği olmayan bir baĢka kiĢi de olabilir.
Koordinatörün temel görevi, kulüpler ile hakemler ve Federasyon arasında iletiĢimi, yarıĢmanın sağlıklı ve doğru biçimde yürütülmesi için il düzeyinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
Koordinatör grup oluĢumunu, yönerge hükümleri doğrultusunda yerine getirir. Takımların sıra ve renk kurası iĢlemini planlar ve gerçekleĢtirir.
Koordinatör, Teknik Kurul tarafından hazırlanan formata uygun olarak sporcu listelerini oluĢturur. Programda belirtilen takvime uygun olarak Federasyona gönderir.
Her tur ya da buluĢmanın hemen ardından maç sonuçlarının, sıralama vb. bilgilerin o ilin web sayfasından yayınlanmasını ve satrancligi@tsf.org.tr adresine gönderilmesini sağlar.
ġampiyonaya baĢvuran, fakat Teknik Toplantı baĢlamadan önce, çekilme durumunda olan bir kulüp, bu isteğini gerekçeleri ve belgeleri ile birlikte Federasyona bildirmek zorundadır.
Bu durumdaki kulüp ile ilgili kararı Teknik Kurul verir.
ġampiyona baĢladıktan sonra çekilen kulüp, bir sonraki etkinlik döneminde, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç ġampiyonasının aĢamalarında yer alamaz.
Hangi nedenle olursa olsun, iki tur karĢılaĢmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden takımlar yarıĢmadan çıkarılır. Böylesi kulüpler, izleyen yıl Ġl yarıĢmalarında oynayamaz.
Ġl yarıĢmaları sonucunda, Kulüpler, Gruptaki Takım sayısı-Final hakkı tablosuna göre Türkiye Final YarıĢmasına katılım hakkı elde eder. Bu katılım hakkı devredilemez.
Ġl YarıĢmalarına katılmayan takımlar ve Takım sayısı-Final hakkı tablosuna göre sıralama elde edemeyen takımlar Türkiye Finalinde yarıĢamazlar.
2017-2018 Etkinlik dönemi ile sınırlı kalmak koĢuluyla bu etkinlik döneminde il yarıĢmalarını tamamlayan tüm takımlar Türkiye Finaline katılmaya hak kazanırlar.
TURNUVA KURALLARI VE YARIġMA ESASLARI
ġampiyona üç kategoride gerçekleĢtirilecektir. Sporcular TSF YaĢ Tablosunda belirtilen Ģekilde kategorilerde yer alacaklardır.
U12 ve U18 takım ana listelerinde en az dört, en çok sekiz; Kadınlar takım ana listesinde ise en az iki, en çok dört sporcu bulunur. TC vatandaĢı olmayan sporcular kulüplerin ana listelerinde yer alamazlar.
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Etkinlik dönemi içerisinde bir kulübün ana listesinde bulunan sporcular oynamamıĢ olsalar bile, herhangi bir lig dahil olmak üzere bir baĢka kulübe transfer olamazlar.
Takım ana listelerinin değerlendirmesinde Mart 2018 UKD ve 1 Mart 2018 tarihindeki güncel ELO listeleri kullanılır.
Takım ana listelerinde sporcuların sıralamasında herhangi bir kriter bulunmamaktadır. Bu ligde yer alan sporcular kulüplerinin katıldığı diğer liglerde de oynayabilirler.
Ġl yarıĢmaları tamamlanıncaya kadar ana listelerde hiç bir değiĢiklik yapılamaz.
Kulüplerin güç ortalamaları, Takım Ana Listesi’ne göre, Swiss Manager yazılımı ile masa sayısı kadar en yüksek rating puanına sahip sporcuların ortalaması alınarak hesaplanır.
Ġl gruplarında kullanılacak Swiss Manager verileri (kulüp sporcuları girilmiĢ, lisans kontrolü ve eĢitlik bozma ölçütleri yapılmıĢ olarak) Teknik Kurul EĢlendirme ve EĢlendirme Sistemleri
Komisyonu tarafından hazırlanır ve temsilcilere gönderilir.
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç ġampiyonası U12 (07-12 YaĢ) kategorisinde dört masa üzerinden oynanacaktır.
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç ġampiyonası U18 (07-18 YaĢ) kategorisinde dört masa üzerinden oynanacaktır.
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç ġampiyonası KADINLAR (07-18 YaĢ) kategorisinde iki masa üzerinden oynanacaktır.
Maça çıkıĢ listelerinin verilmesinde ana liste esas alınarak; masalar yukarıdan aĢağıya 1-2-3-4 / 1-2 Ģeklinde iĢaretlenir.
Takım maça çıkıĢ listeleri belirtilen süre içerisinde baĢhakeme teslim edilir. Kaptan/yönetici mevcut bulunmadığı bilinen bir sporcuyu maça çıkıĢ listesine yazamaz ve eksik liste veremez.
Birinci tur takım maça çıkıĢ listesinin teslim edilmemesi durumunda baĢhakem, ana liste sırasına göre U12 ve U18 kategorilerinde ilk dört sporcuyu,
KADINLAR kategorisinde ise ilk iki sporcuyu masalara yerleĢtirir. Kulüp, takım maça çıkıĢ listesini bu haliyle vermiĢ sayılır.
Sonraki turlarda takım maça çıkıĢ listesinin verilmemesi durumunda bir önceki turun maça çıkıĢ listesi o tur için baĢhakem tarafından kullanılır.
Herhangi bir nedenle iki tur karĢılaĢmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden sporculara, sonraki turlarda maça çıkıĢ listesinde yer verilmez .
Verilen maça çıkıĢ listesindeki sıraya aykırı olarak masada yer alan sporcu hükmen yenik sayılır. Birden çok sporcu bu durumda ise takım hükmen yenik sayılır.
FIDE Satranç Kuralları 6.7.1 uyarınca hükmen yenik sayılma süresi 15' dır. Satranç tahtasına, tur baĢladıktan 15' sonrasında gelen oyuncu, hakem aksi yönde karar vermedikçe oyunu kaybeder.
Hükmen yenik sayılma süresinden sonra, birden fazla sporcusu tahta baĢında hazır bulunmayan takım ‘hükmen yenik’ sayılır. Ġki kez hükmen yenilgi alan takım yarıĢmadan çıkarılır.
FIDE Satranç Kuralları 9.1.1 uyarınca, Beraberlik teklifi ile ilgili hamle sınırlaması getirilmemiĢtir.
FIDE Satranç Kuralları 11.3.2.1 ve 11.3.2.2 uyarınca, oyun sırasında, cep telefonu ve/veya herhangi bir elektronik iletiĢim cihazını oyun sahasına getirdiği ortaya çıkan oyuncu oyunu kaybeder,
rakibi kazanır.
ÖDÜLLER VE DESTEK
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü tarafından verilecek ödüller saptanarak, il temsilcilikleri tarafından ilde duyurulur.
Ġl YarıĢmalarına katılan kulüplere, Federasyon tarafından, herhangi bir ödeme ve destek programı uygulanmaz. Yolluk, ulaĢım bedeli ya da harcırah verilmez.
DEĞERLENDĠRME VE KAZANILACAK HAKLAR
Ġl yarıĢmaları UKD ve yeterli koĢullar sağlandığında ELO hesaplamalarında değerlendirilir. (Hesaplamalara dahil edilmesi için ukd@tsf.org.tr ve elo@tsf.org.tr adresleri kullanılmalıdır.)
ĠTĠRAZLAR
Ġl yarıĢmalarında itiraz kurulu oluĢturulmayacaktır. BaĢhakemin kararı nihaidir.
BĠLDĠRĠM
Ġl yarıĢmaları belirtilen tarihler arasında düzenlenir. YarıĢma programı Ġl Düzenleme Kurulları tarafından saptanır. Kulüpler ġampiyonası Ġl-Yöre maçları ile aynı tarihlerde oynanamaz.
Kulüpler takım listelerini, yarıĢma takvimine göre oluĢturacaktır. Gecikme ya da eksiklik gibi nedenlerle doğabilecek hak kayıplarından kulüpler sorumludur.
Kulüplerin ana listeleri, Federasyon tarafından görülen eksiklik veya yanlıĢlık nedeni ile kulüplere geri gönderilir ise, belirlenmiĢ takvim içerisinde düzeltmeleri gereklidir.
Kulüpler, ana listelerinde yer alacak sporcularının transfer ve tescil iĢlemlerini belirlenen tarihler arasında (transfer dönemi); kulüp adına tescil ettirmeli;
kendi kulüplerinde yer alan sporcuların lisanslarının yenileme (lisans vize) iĢlemlerini ise belirtilmiĢ olan çevrim içi ana liste giriĢi tarihi bitimine kadar tamamlamalıdır.
Ana listeler teslim edildiğinde bu iĢlemler ‘Sporcu Lisans Tescil ve Vize Talimatı’ hükümlerine göre tamamlanmıĢ olmalıdır.
Ġl yarıĢmalarının program, uygulama ve hakem atamaları Federasyonun ilgili kurulları tarafından izlenecektir.
Federasyon gözlemci ve koordinatör ataması yapabilir. Bu durumdaki görevlilerin yasal ödentileri Federasyon tarafından karĢılanır.
Ġl yarıĢmalarında karĢılaĢmaları yürüten hakemler il hakem kurulları tarafından görevlendirilir. Hakem görev ödemeleri, atamanın yapıldığı GHSĠM tarafından yapılır.
Bu yönerge, TSF' nin web sayfasında yayınlandığında resmi duyuru yapılmıĢ sayılır.
Yönerge kapsamına giren konularda iletiĢim adresi e-posta üzerinden satrancligi@tsf.org.tr 'dir.
BaĢka yollarla, adres veya kiĢilere yapılacak yazıĢma veya görüĢmelerden kaynaklanabilecek hak kayıplarından Federasyon sorumlu değildir.

