
 
TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 

2014 – 2015 ETKİNLİK DÖNEMİ  
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İcra Kurulu   
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2014-2015 Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi 03 – 15 Ağustos 2015 tarihlerinde 
Kocaeli’nde Theness Otelde gerçekleştirilecektir. 

 

1. GENEL BİLGİLER 
 

1.1. Bu Uygulama Yönergesi, 2014-2015 Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi 

yarışma yönergesinin ayrılmaz bir parçasıdır, 
 

1.2. Takım Satranç Yarışmaları Genel Yarışma Yönergesi geçerliliğini korumaktadır, 
 

1.3. Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi, belirlenmiş takvime göre, 14 kulüp ile 

gerçekleşecektir, 
 

1.4. Ana liste gönderme işlemleri çevrim içi olarak yürütülecek olup açıklanan 

takvimde bir sarkma asla söz konusu olmayacaktır. Sistem, takvime göre 
planlanmış olacağından hak mahrumiyetine uğrayan sporcu veya kulüpler için 

Federasyon bir sorumluluk kabul etmeyecektir, 
 

1.5. Çevrim içi kullanım sorumluluğu olan kullanıcılardan kaynaklanan konularda 

oluşabilecek aksaklıklar karşısında (ana liste sırası vb.) geri dönüşlerin sağlıklı 
yapılabilmesi için son gün-son saatin beklenilmemesi önerilir, 

 

1.6. Kulüpler ana listelerini TSF ana sayfadan ulaşacakları çevrim içi başvuru 

ilişiminden göndereceklerdir. Kulüplere, sadece kendilerinin kullanacağı, kulüp 
tarafından yetkilendirilmiş kişilerin e-posta adreslerine sisteme giriş şifreleri 
gönderilecek ve yönetim tarafında sadece bir federasyon görevlisi listeleri 

görebilecektir. Liste gönderme son tarih ve saatine kadar kulüpler, listelerinde 
değişiklik yapabileceklerdir, 
 

1.7. Lisansı otomasyon sisteminde olmayan, vizesi yapılmayan, lisans numaraları 
bildirilmeyen, transfer işlemi tamamlanmamış sporcular vb. durumlar için sistem 

kayıt yapmayacaktır, 
 

1.8. Ana listede yer alan sporculara ilişkin sporcu sözleşmeleri tam ve eksiksiz olarak 
yarışma yönergesinde belirtilen son tarihe kadar Federasyona ulaştırılması 
gerekecektir. Lisans ve sözleşme uyumunun sistemde karşılaştırması 

tamamlanmadan ana listeler üzerinde işlemler sonlandırılmış olmayacaktır, 
 

1.9. Yönetim kısmındaki görevli, sisteme uygun olmayan listeler için hemen 
göndericiye bilgi ulaştıracaktır, 

 

1.10. Kulüpler, Teknik toplantı sonrasında kafilede yer alan ve turlar boyunca maçlarda 
yer alacak sporcularına ait Lisans Tescil Belgelerini Başhakeme teslim ederler, 

 

1.11. Maça çıkış listesi verme işlemi TSF internet sitesi yarışma sayfası üzerinden 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Teknik toplantıda sistemin nasıl işleyeceği, 

işlemlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin kılavuz kulüp yöneticilerine verilecektir, 
 

1.12. Türkiye İş Bankası Satranç Liginde son turda maça çıkan tüm sporcular ödül 



törenine katılmakla yükümlüdürler, kulüpler ödül törenine katılmayan sporcu 
başına 100.-TL ceza öderler,  

 

1.13. Federasyon tarafından belirlenen yerde konaklama tercihini kullanan tüm 

katılımcılar sağlık ve güvenlik konularında Federasyonun sorumluluğunda 
olacaktır. Farklı konaklama seçeneğini tercih eden sporcular yarışma saatlerinde 
sağlık ve güvenlik konularında Federasyonun sorumluluğundadır,  

2. DOĞRUDAN DESTEK 
  

2.1. Kulüplere, Federasyon tarafından doğrudan destek kapsamında 18.500.-TL 
yardım yapılır.  Aynı kapsamda, Federasyon tarafından belirlenen koşullara uygun 
olan eğitim kulüplerine 5.000.-TL doğrudan destek verilir, 
 

2.2. Doğrudan destek kapsamında para-puan havuzu oluşturulur. Kulüpler, elde 

ettikleri her masa puanı için havuzdan pay alacaklardır. 1 puan karşılığı 35.-TL 
dir. Lig sonunda puan havuzundan elde edilen paylar kulüplere ödenecektir. 
Oynanmadan elde edilen puanlara yarım para puan verilir. (Tur atlama karşılığı 

elde edilen puanlara bir ödeme yapılmaz) 
 

2.3. Kulüplerin yıllık vize bedelleri destek kapsamında verilecek bedelden kesilir. (İl 
temsilciliklerine vize yaptırmış kulüpler ilgili ödeme makbuz/dekontlarını ibraz 
etmeleri halinde, bu kesinti yapılmaz) 

 

2.4. Gerekçesi Federasyonumuz tarafından kabul görmeden, yarışmayı terk eden veya 

katılacağını bildirip katılmayan kulüplerden, varsa, doğrudan destek kapsamında 
ödenmiş/ödenecek olan bedel geri istenir, 
 

2.5. Eğitim kulüplerine sağlanacak doğrudan destek kapsamındaki yardım ve koşulları 
daha sonra açıklanacaktır, 

 

3. KONAKLAMA 
3.1. Kulüpler konaklamalarını diledikleri yerde gerçekleştirebileceklerdir. Konaklama 

ve benzeri olanakların Federasyon desteği ile sağlanması durumunda, giderler, 
destek kapsamında verilecek bedelden kesilir, 
 

3.2. Konaklama Tam Pansiyon (Sabah-Öğle-Akşam açık büfe + öğle ve akşam 
yemeklerinde 1 adet meşrubat) esasına göre gerçekleştirilecek olup katılım payı 

çizelgesi aşağıdaki Tablo 1’de yer almaktadır, 
 

3.3. Çıkış günü öğle yemeği verilecektir, 
 

3.4. Theness Otel dışında konaklama yapmak isteyen kulüpler, kişi başı 90.-

TL organizasyon katkı payı ödeyeceklerdir. Tutar, kulüpler için ayrılan doğrudan 
destek payından düşülür,  
 

3.5. Belirlenen otelde konaklama yapmak isteyen kulüplerimizin konaklama istem 
formunu (tüm katılımcıları için yalnızca bir konaklama formu) doldurup 20 

Temmuz 2015 tarihine kadar umit.kucuk@tsf.org.tr e-posta adresine 
göndermeleri gereklidir, 

 

3.6. Federasyon tarafından konaklama için belirlenen koşullardan farkı ortamlarda 
konaklamak isteyen kulüpler, kadrolarında ulusal takımlarımızdan ve yaş grupları 

ulusal takım havuzundan sporcu bulundurmaları durumunda, bu sporcuların, 
Federasyonun belirlediği konaklama ortamında kalmaları zorunludur, 

 

3.7. Federasyonun belirlediği yerde konaklama seçeneğini tercih eden kulüpler TSF 
Sporcu Eğitim Kampları Kamp Kuralları Yönergesindeki konulara uymayı kabul 

etmiş sayılır, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
2014 – 2015 ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE İŞ BANKASI SÜPER SATRANÇ LİGİ 

KONAKLAMA KATKI PAYI ÇİZELGESİ 

 

1-      Giriş Tarihi                  Çıkış Tarihi                      Geceleme 
    03.08.2015                 15.03.2015                           12 

 

Theness Otel Konaklama Fiyatları 12 Geceleme  

      

  
  

 
Kişi Başı Gecelik Oda Fiyatları *TP 

Single Double Triple 
 

Sporcu/Antrenör/Veli 

 
Single 160,00 TL 

1.920,00 TL 1.320,00 TL 1.200,00 TL 
 

Double 110,00 TL 

 
Triple 100,00 TL 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


