
 

İL BALIKESİR İLÇESİ MERKEZ 

YARIŞMA ADI YDS GELENEKSEL 5. SATRANÇ TURNUVASI 
SON BAŞVURU TARİHİ 21.10.2015 (ÇARŞAMBA) 

YER  YDS ACADEMY ÇOK AMAÇLI SALONU (Akıncılar Mah. Vasıf Çınar Cad. No:69 ) 

BAŞLAMA TARİHİ 24.10.2015 CUMARTESİ 

BİTİŞ TARİHİ 25.10.2015 PAZAR SİSTEM İsviçre Sistemi 6 Tur 

DÜŞÜNME SÜRESİ 35 dak.+30” sn 

 

ORGANİZASYON YDS ACADEMY 

ÖDÜLLER Bkz. 5. Madde 
 

1. GENEL ESASLAR 
 TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir.    
 FIDE Satranç Kuralları 11.3.b uyarınca; bir oyun sırasında, bir oyuncunun oyun sahasında cep 

telefonu, elektronik haberleşme aracı veya satranç hamleleri önerebilecek her hangi 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 birlkte 
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.     

2. TURNUVAYA ÖZEL ESASLAR 
 FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik sayılma süresi 15 (on beş) dakikadır. Satranç 

tahtasının başına, hükmen yenik sayılma süresinden sonra gelen bir oyuncu oyunu kaybeder. Bu süre 

hakemin turu başlattığı andan itibaren hesaplanır. Birinci Tur eşlendirmesi belirtilen programa göre 
yapılacaktır. Kayıt kontrol süresinden  
sonra gelen sporcular kayıt listesinde var ise rating vb. ayrım gözetilmeksizin her kategoride ilk tur  
eşlendirmesine listenin sonuna eklenerek alınacaktır.  

 Birinci tur başladıktan sonra gelen sporcular bir sonraki tura alınır. 2. turdan önce  
sıralama yenilenerek eşlendirmeye devam edilecektir. 2. tur eşlendirmesi  
duyurulduktan sonra yarışmaya yeni sporcu alınmaz. 

  Katılıma göre tur sayısını arttırmaya-eksiltmeye, Tur saatinde değişiklik yapmaya başhakem yetkilidir. 
Böylesi bir durumda yeni program Teknik Toplantı’da duyurulur. 

 Tüm eşlendirme ve sonuçlar yarışma salonunda panolarda ve http://balikesir.tsf.org.tr/ web 
sayfasında duyurulacaktır. 

3. KATILIM 
o Turnuvaya TSF lisanslı ve 2014-2015  vizeli sporcular katılabilir. 
o Turnuvada Swıss-Manager bilgisayar ortamında yapılacaktır. 
o Tüm kategoriler UKD hesaplamalarına dahil edilecektir. 
o Ekim 2015 UKD listesi esas alınacaktır. 
o Bir tura katılmayan bir  sporcu sonraki tura devam edeceğini baş hakeme bildirmezse sonra ki 

tura alınmaz.İki tur yarışmaya katılmayan bir sporcu turnuvadan  çıkarılır. 
o Her kategori aşağıdaki tabloda belirtilen kişi sayısı ile sınırlıdır. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Kategoriler Maksimum Sporcu Sayısı 
Küçükler    (2006-2007 Doğumlular ) 50 
Büyükler     (2004-2005 Doğumlular) 50 

YDS ACADEMY  
5. SATRANÇ   

TURNUVASI  YÖNERGESİ 
 



4. TURNUVA KAYIT BİLGİLERİ 
Türkiye Satranç Federasyonu sporcu lisanslı olmak, Lisans için; 

Sporcu lisansı çıkartmak için ve sporcu lisansı olanların lisans vizelerini yaptırmak için 

1. http://kampanya.tsf.org.tr/ana-sayfa 

Başvuru için : http://www.satrancturnuvam.com 

 Kayıtlarda sporcunun lisansının vizeli olması gerekmektedir. 

5. ÖDÜLLER 
Her iki kategoride de ödüllerimiz; 
 

Birinci Sporcu: KUPA + %100 BURS 
İkinci Sporcu:  KUPA + %60 BURS 

Üçüncü Sporcu:  KUPA + %40 BURS 
6.EŞİTLİK BOZMA 

  Buchholz-1 (alttan), Buchholz-2 (alttan), Sonneborn Berger.  
7.İTİRAZ 
 Yarışmada itiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı nihaidir. 
 İtirazlar turun bitiminden en geç 15 dakika içinde ve yazılı olarak 75.- TL güvence bedeli vererek başhakeme 

teslim edilecektir.  
 İnceleme sonucu verilecek karar sonrasında haklı görülen itirazın bedeli geri verilecektir.  
 Aksine durumlarda bu bedel makbuz karşılığı alınarak TSF Ana hesabına gelir kaydedilecektir. 

8.BİLDİRİM ve İLETİŞİM 
 Her türlü bildirimler http://www.ydsacademy.com/satranc bu adreste yayınlanır ve duyurulmuş 

kabul edilir.  
 Eşlendirme duyuruları kesin değildir, olası değişiklikler yapılabileceğinden kesin liste tur saati öncesi 

salona asılan listeleridir. 
 Her türlü iletişim için; 

 0505 6719569 ( YDS  Santral )- 0536 8271640 ( Rahim GÖREN ) – 0534 284 5555 ( Ömer DİRİM )no’lu 
telefon numaraları kullanılacaktır. 

9.PROGRAM :  
 

 
 
 

AÇIKLAMA  TARİH SAAT 

Son Başvuru Tarihi 21.10.2015 23:59 

Teknik Toplantı 24.10.2015 16:00 

1. Tur Eşlendirmesinin duyurulması 24.10.2015 16:15 

Tur 1 24.10.2015 17:00 

Tur 2 24.10.2015 19:00 

Tur 3 24.10.2015 21:00 

Tur 4 25.10.2015 17:00 

Tur 5 25.10.2015 19:00 

Tur 6 25.10.2015 21:00 

ÖDÜL TÖRENİ 29.10.2015 Ayrıca Duyurulacaktır. 

http://kampanya.tsf.org.tr/ana-sayfa
http://www.ydsacademy.com/satranc

