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YERİ
İSTANBUL LİSESİ
27.03.2015 Cuma Saat:17.00
SİSTEM 7 Tur İsviçre Sistemi - Takım
45 dk.+30sn./hamle eklemeli tempo
İstanbul Lisesi – TSF İstanbul İl Temsilciliği

ÖDÜLLER

•
•
•
•
•
•
•
•

1.Takıma kupa ve madalya
2.Takıma kupa ve madalya
3.Takıma kupa ve madalya
Masa birincilerine madalya
Masa ikincilerine madalya
Masa üçüncülerine madalya
Ayrıca bütün sporculara katılım belgesi verilecektir.
Sürpriz ödüller

TEKNİK KONULAR:
1. KURALLAR
FIDE ve TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir.
Turnuvada 7 tur Đsviçre Sistemi eşlendirme uygulanır. Turların süresi
belirlenmiştir.

45’+30”/hamle olarak

2. BAŞVURU ve KATILIM
i. Liseler okul müdürlüklerinden onaylı takımları ile katılabilir.
ii. Turnuvaya katılacak sporcuların 2014 – 2015 vizesi yapılmış TSF lisansı olmak zorundadır.
iii. Başvurular 27.03.2015 tarihine kadar 0212 5208183 numaralı faksa ekteki başvuru formu

gönderilerek veya www.ielsatranc.com adresi üzerinden yapılır. Başka yollarla yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
3. TAKIM OLUŞUMU
i. Takım ana listesi 4 asıl ve 2 yedek sporcudan oluşur.
ii. Ana liste sıralamasında ELO/UKD puanı yüksek rating puanına göre (maks rating) birinci sıradan

iii.
iv.
v.
vi.

itibaren yüksekten düşüğe doğru sıralanır. Daha sonra ELO/UKD puanı olmayan sporcular arasında
takım yöneticisinin ana listeye yazdığı sıralama geçerlidir.
Takımlar ana listelerindeki sıralamayı bozmayacak şekilde dört sporcuları ile maça çıkarlar.
O tur oynamayacak sporcuyu, turdan en az 20 dakika önce maça çıkış listesinde işaretleyerek
hakeme verirler.
Takımlar maça çıkış listesi vermediği turlarda, bir tur önceki kadrosu ile maça çıkarlar.
Takımlar maça en fazla bir sporcu eksik çıkabilirler.

4. ÖZEL KONULAR
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.

Katılıma göre tur sayısı, kategoriler ve eşlendirme sistemini düzenlemeye başhakem yetkilidir.
Olası değişiklikler teknik toplantıda duyurulacaktır.
Maç sonuçları, eşlendirme ve sıralamaları tur sırasında güncel olarak www.istanbul.tsf.org.tr
adresinden takip edebilirsiniz.
Turnuvada Nisan 2015 UKD Listesi ile Nisan 2015 tarihli turnuva öncesi son ELO listesi
kullanılacaktır.
Turnuvanın başlangıç sıralamasında "Maksimum Rating" sistemi uygulanacaktır. Maksimum
Rating, başlangıç sıralamasında sporcunun ELO ve UKD listelerindeki en yüksek puanını dikkate
alan sıralama sistemidir.
İtiraz Kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı nihaidir.
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/aşikar ise söz konusu oyuncu oyunu
kaybedecektir. Rakibi kazanacaktır.

5. DEĞERLENDİRME
Yarışma sonuçları UKD hesaplamalarında kullanılacaktır.
6. EŞİTLİK BOZMA
1- Takım puanı toplamı (Maç puanı (2 kazanç, 1 beraberlik, 0 kayıp) (13))
2- Buchholz-1 (Olimpiad Khanty Mansysk Matchpoints (2-1-0) (without lowest result) (56))
3- Maç puanı toplamı (Puanlar (Masa Puanı) (1))
4- Aralarındaki maç sonucu (Ma. Puanlarına göre aynı puan grubundaki takımların puanları
(14))
5- Yinede de eşitlik halinde kura çekilir.
Ödüller final sıralamaya göre dağıtılır.

7. MASA DERECELERİ
i.

Masa dereceleri için oyuncunun takımının sıralamada ilk “10” takım arasına girmesi ve oyuncunun 5
maç oynama zorunluluğu vardır.

ii.

Masa derecelerinde öncelikle rating performansına, eşitlik var ise toplam puana, eşitlik devam
ediyorsa skor yüzdesine, eşitlik devam ediyorsa takımının derecesine bakılır.
8. BİLDİRİM

i.
ii.
iii.
iv.

FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca geç kalma süresi “15” (onbeş) dakikadır.
Tüm kategorilerde FIDE Satranç Kuralları 9.1.b geçerlidir.
Her tur ilk on dakika fotoğraf makinesi v.b. ile görüntü alınabilir.
Turnuvaya katılan tüm sporcular bu yönergeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.

9. PROGRAM :
İSTANBUL LİSESİ
15. LİSELER ARASI TAKIM SATRANÇ TURNUVASI PROGRAMI

27.03.2015

Son Başvuru Tarihi

18.00
09.30

Teknik Toplantı
03.04.2015

1. TUR

Cuma

10.30

2. TUR

13.00

3. TUR

15.30

04.04.2015
Cumartesi

4. TUR

12.30
15.30

5. TUR
05.04.2015

6. TUR

09.00

Pazar
7. TUR

12.00

ÖDÜL TÖRENİ & KOKTEYL

15.00

Ek-1:
ĐSTANBUL LĐSESĐ
15. LĐSELER ARASI TAKIM SATRANÇ TURNUVASI BAŞVURU FORMU

Okulun Adı
Adresi
Telefon – Faks
Sıra

E-Posta
Ad-Soyad

Lisans No
(TC No)

ELO

UKD

D.Tarihi

Kaptan
(X)

1
2
3
4
5
6

…………………………….....
Sorumlu Öğretmen
GSM:

…..……………………………….
Okul Müdürü
Đmza, Mühür
… / … / 2015

