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SATRANÇ ŞAMPİYONASI İL YARIŞMALARI YÖNERGESİ (2020)
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3-Olympiad Khanty Mansysk (2,1,0)

4-Turnuvanın Masa Eşitlik Bozmala

5-Maç puanlarının toplamı

TARİH

16.09.2019
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22.02.2020 - 25.02.2020
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12.03.2020 (saat 17:00)

İl yarışmalarında
masa derecesi hesaplanmaz.
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17.05.2020
21.05.2020 (saat 17:00)
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Tarih 13.03.2020 - 17.05.2020
Sistem Takım Berger / Takım İsviçre

Son Başvuru
Süre

İL YARIŞMALARI TAKVİMİ

İlan Tarihi
18 Şubat 2020 Salı

90' + 30'' eklemeli

17:00

Kulüplerin ön hazırlık çalışmalarının başlaması
Türkiye Kulüpler Şampiyonası Yarışmaları için kulüplerin transfer dönemi
Kulüplerin başvurularının GHS İl Müdürlüklerine yapılması (son tarih-saat)
Kulüplerin GHS İl Müdürlüğü tarafından Federasyona bildirimi (son tarih-saat)
Koordinatör atamalarının gerçekleştirilmesi ve Internet üzerinden Federasyona bildirimi (son tarih-saat)
Kulüplerin Ana Listelerinin koordinatörlere teslimi
İl yarışmaları programının ve başvuru 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 kesinleşmesi - İllerde ilanı
İl Yarışmalarının başlaması
İl Yarışmalarının tamamlanması
Sonuçların Federasyona internet üzerinden bildirimi (son tarih-saat)

GENEL HÜKÜMLER
FIDE Satranç Kuralları ve TSF Mevzuatı ile Uygulama Yönergesi hükümleri geçerlidir.
GRUPLARIN OLUŞUMU KATILIM VE BAŞVURU
Şampiyona, İl Yarışmaları ve Türkiye Final Yarışması olarak iki aşamalı gerçekleştirilir. İl yarışmaları için en az dört kulübün katılımı aranır, bu sayının altında grup oluşturulamaz.
İl yarışması için her ilde bir grup oluşturulması esastır. İl merkezinden uzak olan, gerekli koşulların sağlanabildiği ilçelerde ilçe gruplarının oluşumuna Teknik Kurul karar verir.
İllerinde grup kurulamaması nedeni ile yarışmalara katılamayacak kulüplerin Teknik Kurul tarafından belirlenecek bir yerde oluşturulacak grupta maçlarını yapmaları sağlanır.
İl yarışmaları, günde en çok iki tur oynanması koşulu ile en az üç günde gerçekleştirilir. Üst liglerde yer alan takımlar il yarışmalarına katılamazlar.
Harç ve bedeller çizelgesindeki vize bedelini yatırmış kulüpler, il yarışmalarına katılacaklarını, kulübün başlıklı kâğıdı ve yetkilisinin ıslak imzası ile GSİM'lerine başvurarak bildirirler.
Grup oluşturacak iller, yukarıdaki takvim içinde, il yarışma koordinatörlerini ve il yarışma takvimini Federasyona (satrancligi@tsf.org.tr) bildirmekle yükümlüdür.
İl Yarışma Koordinatörü, İl Temsilcisi olabileceği gibi, gereği halinde İl Temsilcisinin belirleyeceği bir başka kişi de olabilir.
Koordinatörün temel görevi, kulüpler ile hakemler ve Federasyon arasında iletişimi, yarışmanın sağlıklı ve doğru biçimde yürütülmesi için il düzeyinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
Koordinatör grup oluşumunu, yönerge hükümleri doğrultusunda yerine getirir. Takımların sıra ve renk kurası işlemini planlar ve gerçekleştirir.
Koordinatör, Teknik Kurul tarafından hazırlanan formata uygun olarak sporcu listelerini oluşturur. Programda belirtilen takvime uygun olarak Federasyona gönderir.
Her tur ya da buluşmanın hemen ardından maç sonuçlarının, sıralama vb. bilgilerin o ilin web sayfasından yayınlanmasını ve satrancligi@tsf.org.tr adresine gönderilmesini sağlar.
Şampiyonaya başvuran, fakat Teknik Toplantı başlamadan önce, çekilme durumunda olan bir kulüp, bu isteğini gerekçeleri ve belgeleri ile birlikte Federasyona bildirmek zorundadır.
Bu durumdaki kulüp ile ilgili kararı Yönetim Kurulu verir.
Şampiyona başladıktan sonra çekilen kulüp, bir sonraki etkinlik döneminde, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasının aşamalarında yer alamaz.
Hangi nedenle olursa olsun, iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden takımlar yarışmadan çıkarılır. Böylesi kulüpler, izleyen yıl İl-Yöre yarışmalarında oynayamaz.
İl yarışmaları sonucunda, Kulüpler, Gruptaki takım sayısı-Final hakkı tablosuna göre Türkiye Final Yarışmasına katılım hakkı elde eder. Bu katılım hakkı devredilemez.
İl yarışmalarında, terk eden takımların olması durumunda, il kontenjanları Teknik Kurul tarafından yeniden belirlenir.
Yeniden belirleme işleminde tur sayısının yüzde ellisini tamamlayan takım sayısı dikkate alınır, bu durumda gruptaki takım sayısının en az yarısının yarışmayı tamamlamış olması esastır.
Türkiye Final yarışmasına katılım hakkı elde eden kulüpler takım ana listelerinde yer alan sporculara ait sözleşmeleri takvimde belirtilen tarihe kadar federasyona ulaştırmalıdırlar.
Takvimde belirtilen tarihten sonra Federasyona ulaştırılan sözleşmeler dikkate alınmaz.
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TURNUVA KURALLARI VE YARIŞMA ESASLARI
Kulüplerin Takım Ana Listeleri’nde en az sekiz, en çok yirmi sporcu bulunur. TC vatandaşı olmayan sporcular kulüplerin ana listelerinde yer alamazlar.
Etkinlik dönemi içerisinde bir kulübün ana listesinde bulunan sporcular oynamamış olsalar bile, bir başka kulübe transfer olamazlar.
Takım ana listelerinin değerlendirmesinde Şubat 2020 UKD ve 1 Şubat 2020 tarihindeki güncel ELO listeleri kullanılır.
Takım ana listelerinde sporcuların sıralamasında, maksimum rating (ELO veya UKD puanından yüksek olanı) puanları dikkate alınır.
Kulüpler, takım ana listelerinde 100 rating puanı (maksimum rating -Elo ve UKD puanlarından yüksek olanı-) 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.
İl yarışmaları tamamlanıncaya kadar ana listelerde hiç bir değişiklik yapılamaz.
Kulüplerin güç ortalamaları, Takım Ana Listesi’ne göre, Swiss Manager yazılımı ile en yüksek rating puanına sahip sekiz sporcunun ortalaması alınarak hesaplanır.
İl gruplarında kullanılacak Swiss Manager verileri (kulüp sporcuları girilmiş, lisans kontrolü ve eşitlik bozma ölçütleri yapılmış olarak) Teknik Kurul Eşlendirme ve Eşlendirme Sistemleri
Komisyonu tarafından hazırlanır ve temsilcilere gönderilir. İsviçre sistemi yarışmalarda eşlendirmeler maç puanına göre yapılır.
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında 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.
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.
Verilen maça çıkış listesindeki sıraya aykırı olarak masada yer alan sporcu hükmen yenik sayılır. Birden çok sporcu bu durumda ise takım hükmen yenik sayılır.
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.
FIDE Satranç Kuralları 6.7.1 uyarınca hükmen yenik sayılma süresi 15' dır. Satranç tahtasına, tur başladıktan 15' sonrasında gelen oyuncu, hakem aksi yönde karar vermedikçe oyunu kaybeder.
FIDE Satranç Kuralları 9.1.1 uyarınca, Beraberlik teklifi ile ilgili hamle sınırlaması getirilmemiştir.
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
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilecek ödüller saptanarak, il temsilcilikleri tarafından ilde duyurulur.
İl Yarışmalarına katılan kulüplere, Federasyon tarafından, herhangi bir ödeme ve destek programı uygulanmaz. Yolluk, ulaşım bedeli ya da harcırah verilmez.
Yönergenin 2.1.3 maddesi hükümlerinden yararlanarak yarışmalara katılacak kulüplere Federasyon tarafından doğrudan destek sağlanır.
DEĞERLENDİRME VE KAZANILACAK HAKLAR
İl yarışmaları UKD ve yeterli koşullar sağlandığında ELO hesaplamalarında değerlendirilir. (Hesaplamalara dahil edilmesi için ukd@tsf.org.tr ve elo@tsf.org.tr adresleri kullanılmalıdır.)
İTİRAZLAR
İl yarışmalarında itiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı nihaidir.
BİLDİRİM
İl yarışmalarının oturumları tabloda yer alan takvime uygun olacaktır; turların tarihleri, İl Düzenleme Kurulları tarafından saptanır.
İller, programlarını belirlenen takvim içinde Teknik Kurula bildirir. Takvime uyulması esastır.
Kulüpler takım listelerini, yarışma takvimine göre oluşturacaktır. Gecikme ya da eksiklik gibi nedenlerle doğabilecek hak kayıplarından kulüpler sorumludur.
Kulüplerin ana listeleri, Federasyon tarafından görülen eksiklik veya yanlışlık nedeni ile kulüplere geri gönderilir ise, belirlenmiş takvim içerisinde düzeltmeleri gereklidir.
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.
İl Temsilcileri, il yarışmalarına katılmak üzere başvuran kulüplerin ve sporcularının tescil/vize bilgilerinin Federasyon lisans otomasyon sisteminde görünmesini sağlamakla yükümlüdür.
İl yarışmalarının program, uygulama ve hakem atamaları Federasyonun ilgili kurulları tarafından izlenecektir.
Federasyon gözlemci ve koordinatör ataması yapabilir. Bu durumdaki görevlilerin yasal ödentileri Federasyon tarafından karşılanır.
İl yarışmalarında karşılaşmaları yürüten hakemler il hakem kurulları tarafından görevlendirilir. Hakem görev ödemeleri, atamanın yapıldığı GSİM tarafından yapılır.
Bu yönerge, TSF' nin web sayfasında ve turnuvaya ait www.kulupler.tsf.org.tr adresinde 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.

