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FMV Erenköy Kampüsü

SON BAŞVURU TARİHİ
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Saat:17.00

SİSTEM

7 Tur İsviçre Sistemi-Takım

DÜŞÜNME SÜRESİ

60 dk+30 sn/hamle eklemeli tempo

ORGANİZASYON

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları & İstanbul Satranç İl Temsilciliği

2017

1. GENEL HÜKÜMLER
1.1TSF satranç yarışmaları talimatları, prosedürleri ve uygulama yönergeleri ile FIDE Satranç
Kuralları geçerlidir.

2. KATILIM ve BAŞVURU
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

Yarışmaya TSF Lisansına sahip 2016-2017 yılı vizesi yapılmış, 2010 ve öncesinde doğan,
İstanbul’da eğitim veren bir okulda öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.
2017 FMV Işık Okulları 12. Satranç Takım Yarışması, okul takımları arasında takım
yarışması olarak gerçekleştirilecektir. Her okuldan her kategoride bir takım katılabilir. FMV
Işık Okulları takımları birden fazla takımla turnuvaya katılabilir.
Okul sayısı küçükler kategorisinde:80, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde:60 sayısına
ulaştığında son başvuru tarihi beklenmeden kayıtlar kapatılacaktır. Organizasyon gerekli
görürse kontenjanları değiştirebilir.
Yarışma üç kategoride; Küçükler (ilkokul 1-4 sınıflar), Yıldızlar (Ortaokul 5-8 sınıflar),
Gençler (Lise sınıfları) arasında düzenlenecektir.
Başvuruların en son, 28 Nisan 2017, Cuma günü saat 17.00’ a kadar, www.fmv.edu.tr
web adresi üzerinden başvuru formu doldurularak, elektronik ortamda ulaştırılması
gerekmektedir,
Başvurularda; sporcunun adı soyadı, doğum tarihi (gün, ay yıl), TC. Kimlik Numarası, UKD,
(varsa) ELO puanı ile FIDE ID kodunun, ayrıca telefon numarasının eksiksiz olarak
bulunması zorunludur. Geç kayıt veya eksik bilgiden kaynaklanacak hak kayıplarından
başvuru sahipleri sorumludur.
Yabancı oyuncuların katılabilmesi için Fide ID ‘lerinin olması gerekmektedir.
Turnuvada güncel UKD/ ELO listesi kullanılacaktır.

3. EŞİTLİK BOZMA
3.1

3.2

Takım eşlendirme ve sıralama Takım puanı (2,1,0) ‘a göre yapılacaktır. Takım derecelerinin
eş puanla paylaşılması halinde sırası ile: Maç Puanı, Aralarındaki Maç, Bucholz-1 (alttan)
(Takım puanı ile), Sonneborn-Berger (Takım puanı ile), Galibiyet Sayısı (takım puanı ile)
ve Kura Çekimi eşitlik bozma yöntemleri uygulanır.
Masa dereceleri için oyuncuların en az 6 maç oynamaları gerekmektedir. Oyuncunun en
çok oynadığı masa kendi masası, eşit sayıda farklı masalarda oynaması durumunda üst
masa kendi masası sayılacaktır. Sıralama masa puanına göre yapılacak olup eşitlik
durumunda toplam oyunları üzerinden yüzdesine ve takım sırasına bakılacaktır.
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4. DEĞERLENDİRME
4.1

Şartlar sağlanması halinde Turnuva sonuçları ELO/ UKD hesaplamalarında kullanılacaktır.

5. ÖDÜLLER
5.1

Yarışmada ilk beşe giren okullara kupa, oyuncularına madalya, katılan her oyuncuya
katılım sertifikası verilecektir.
5.2
Masa derecelerinde, her masada, ilk beşe giren oyunculara madalya ve ayni ödül
verilecektir.
5.3
Ayrıca her kategorideki en iyi oyuncuya ayni ödül verilecek, paylaşılabilen ödüller eşit
dereceler arasında paylaşılacaktır. Aynı sporcu birden çok ödül alabilir.
En başarılı oyuncu kriterleri:Kategorisinde ilk 20 takım arasında yer alan takımların oyuncuları
arasından; En yüksek puanı alan oyuncular masasının rakamsal değeri daha küçük olan oyuncu
öncelikli, eşitlik halinde final sıralamasında takım sıralamasının rakamsal değeri daha küçük olan
oyuncu öncelikli olarak uygulanacaktır.
6. İTİRAZ
6.1

İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı kesindir.

7. BİLDİRİM
7.1
7.2

7.3
7.4

7.5
7.6

Eşlendirmede Swiss Manager Unicode yazılımı kullanılacaktır.
Yarışmada FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik sayılma süresi 15 (onbeş)
dakika olarak belirlenmiştir. Satranç tahtasının başına, hükmen yenik sayılma süresinden
sonra gelen bir oyuncu, hakem aksi yönde karar vermemişse oyunu kaybeder. Bu süre
hakemin turu başlattığı andan itibaren hesaplanır.
FIDE Satranç Kuralları 9.1.b 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 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/aşikâr ise söz konusu oyuncu oyunu kaybedecektir. Rakibi
kazanacaktır.
Başhakem, katılım sayısına göre tur sayısını, programını ve eşlendirme sistemini
değiştirmeye yetkilidir; olası böylesi bir değişiklik Teknik Toplantı’ da duyurulur.
Tüm katılımcılar bu yönergeyi okumuş ve uymayı kabul etmiş sayılırlar.
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8. YARIŞMA ESASLARI
8.1

Yarışma Usulü: Takımlar dört masa üzerinden oynayacaklardır.

8.2

Takım Ana Listeleri:
8.2.1 Yarışmalarda, ana listelerde, en az dört, en fazla altı sporcu olacaktır.
8.2.2

Güç Ortalaması: Takımların güç ortalaması (kuvvet dereceleri), maksimum
rating sistemine göre en yüksek 4 sporcunun rating ortalaması ile bulunur.
Takım Ana Listelerinde Sıralama: Takımların ana listesinde sporcuların sırası
büyükten küçüğe doğru maksimum ratinge göre yapılır ve bu listeler üzerinden
maça çıkış işlemi yapılacaktır. Ratingi olmayan oyuncular için takım yöneticisinin
yazdığı sıra geçerlidir.
Takımların doğru oturması takım yetkilisinin sorumluluğundadır, verilen
Ana Listeler turnuvanın sonuna kadar değiştirilemez,

8.2.3

8.2.4
8.3

Takımların Maça çıkış Listeleri:
8.3.1
Takımlarda, her turda, ana liste sırası bozulmadan oynayacak oyuncular sıra ile
yer alır,
8.3.2
Takım ana listeleri ilan edilen tur başlangıç saatinden 30 (otuz) dakika önce
verilecektir.
8.3.3
Birinci tur öncesi, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi
durumunda, ana listede yer alan ve en üstteki ilk dört oyuncu birinci turda
yer alır.
8.3.4
Sonraki turlarda, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi
durumunda bir önceki turun maça çıkış listesi geçerli sayılır.

8.4

Eksik Sporcu ve Hükmen Kaybetme:
8.4.1.1 Bir takım, en fazla bir eksik sporcu ile maça başlayabilir.
8.4.1.2 Turun başlangıcında, bir takımın, iki veya daha fazla sporcusunun eksik olması
durumunda oyuncusu eksik takıma hamle yaptırılmaz. Takım, geç kalma süresi
sonunda eksik sporcularının gelmemesi halinde o turda hükmen kaybeder.
8.4.1.3 Hükmen kaybeden takım sonraki tura devam edeceğini yazılı olarak başhakeme
bildirilmezse sonraki turların eşlendirmesine alınmaz.
8.4.1.4 Herhangi bir nedenle iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden
takımlar turnuvadan çıkarılırlar.

9. İLETİŞİM
9.1

Turnuva Direktörü: Candan ASAL
E-posta : fmvsatranc@fmvisik.k12.tr

Tel: (212) 233 12 03 (1141)

Tüm eşlendirme ve sonuçlar yarışma salonunda panolarda
www.istanbul.tsf.org.tr turnuva web sayfasında duyurulacaktır.

ve

www.fmv.edu.tr

ile
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10. PROGRAM

KÜÇÜKLER-YILDIZLARGENÇLER KATEGORİLERİ

TARİH

SAAT

Yarışma İçin Son Başvuru

28 Nisan 2017 Cuma

17.00

Kayıt Kontrol Başlangıç

08.45

Teknik Toplantı

09.30

Kayıt Kontrol Bitiş

10.00

1.Tur Eşlendirmesinin İlanı

05 Mayıs 2017
Cuma

10.15

Açılış Töreni

10.45

1. Tur

11.00

2. Tur

15.00

3. Tur

09.30

4. Tur

06 Mayıs 2017
Cumartesi

13.30

5. Tur

17.00

6 Tur

09.30

7. Tur
Ödül Töreni
Kokteyl

07 Mayıs 2017
Pazar

13.30
18.00
19.00

