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BÜYÜK USTALAR SATRANÇ KULÜBÜ 
12. YILDIRIM SATRANÇ TURNUVASI 

YÖNERGESİ 
 

İLİ ANTALYA İLÇESİ MURATPAŞA 

YARIŞMA ADI 2016 Antalya Büyük Ustalar Satranç Kulübü 12. Yıldırım Satranç Turnuvası 

BAŞLAMA-BİTİŞ 
TARİHİ 

02 Aralık 2016 Cuma YERİ 
Büyük Ustalar Satranç Kulübü – 

Bahçelievler / Antalya 

SON BAŞVURU TARİHİ 01 Aralık 2016, Saat: 20:00 SİSTEM 7 Tur İsviçre Sistemi 

DÜŞÜNME SÜRESİ 5 dk + 3 sn/hamle Eklemeli Yıldırım Satranç Temposu  

ORGANİZATÖR Büyük Ustalar Satranç Kulübü 

ÖDÜLLER 9. Madde ödüller kısmında açıklanmıştır. 
 

 

1. KURALLAR: 

TSF Satranç Yarışmaları talimatları, Prosedürleri ve uygulama yönergeleri ile FIDE Satranç 

Kuralları geçerlidir. 
 

2. KATILIM: 

i. Turnuvada oynamak için 2016–2017 sezonu vizeli TSF sporcu lisansı gereklidir.  

Lisans kontrolleri TSF Lisans Bilgi Sisteminden yapılır. Detaylı bilgiler lisans.tsf.org.tr adresinde 

mevcuttur. Yarışma öncesinde Lisans işlemleri tamamlanmış olmalıdır. 16 yaş ve altı sporcular 

için lisans/vize ücreti bulunmamaktadır. 

ii. TSF Satranç Yarışmaları talimatnamesine göre turnuvaya 2010 ve öncesi doğanlar katılabilir. 

iii.  Kayıt-kontrol esnasında sporculardan 10 TL Organizasyon Katkı Payı, kulüp makbuzu karşılığı 

alınacaktır. Toplanan tüm katkı payları turnuva sonucu ödül olarak dağıtılacaktır. Ancak 

turnuvanın gerekli kriterleri sağlayıp Yıldırım Elo sistemine eklenmesi durumunda, ilgili Elo payı 

TSF’na gönderilecek ve kalan tüm katkı payı ödül olarak dağıtılacaktır. Bkz. 9. Madde. 
 

3. KAYIT: 

i. Ön kayıtlar http://satrancturnuvam.com/ adresinde açılacak olan çevrimiçi kayıt sistemine 

sporcuların TC Kimlik Numarası ile yapılacaktır. Ön kayıt yapılırken telefon numarası, e-posta 

adresi ve varsa sporcunun FIDE ID numarası mutlaka yazılmalıdır. Teknik toplantı öncesi 

yapılacak olan Kayıt - kontrol işlemlerinin ardından kayıtlar kesinleşmiş sayılır. 

ii. Turnuva, http://buyukustalar.org/  adresinde duyuru yapılması ile resmiyet kazanır. 

iii. Turnuva tek kategoride yapılacak olup, toplamda 32 sporcu ile sınırlıdır. Daha fazla katılım 

olması durumunda sporcular önce Maksimum Rating puanına göre sıralanır, sonra kuvvet puanı 

olmayan sporcular kayıt tarihine göre sıralanır ve ilk 32 sporcu turnuvaya alınır. 32’den sonraki 

kayıtlar yedek sporcu olurlar ve kayıt-kontrol işlemi sonunda kontenjan dolmaması durumunda 

yarışmaya alınırlar. Katılımın az olması durumda organizasyonun yeni sporcu ekleme hakkı 

saklıdır. 

iv. Turnuva son başvuru tarihi 01 Aralık 2016, Saat: 20.00’dir. 

v. Tüm sporcular 02 Aralık 2016 Cuma günü saat: 18.00’a kadar kayıt-kontrol işlemini 

tamamlamak zorundadır. 
 

4. DEĞERLENDİRME: 

Yarışma sonuçları, gerekli şartlar sağlanırsa Yıldırım ELO Rating ve Ulusal Yıldırım Satranç Kuvvet 

Derecesi (UYS) hesaplamalarına gönderilecektir.  
 

5. YARIŞMA USULÜ: 

i. Turnuva tek kategori, İsviçre Sistemi, 7 tur olarak, 5’+3’’/hamle eklemeli yıldırım satranç 

oyun temposu ile oynanır. 

ii. Katılımcı sayısına göre tur sayısını, eşlendirme sistemini ve yarışma programını değiştirmeye 

başhakem yetkilidir. Böylesi bir durumda yeni program teknik toplantıda duyurulur. 

iii. Turnuvada 01 Aralık 2016 tarihindeki güncel Blitz/ELO ve Aralık 2016 UYS/UKD listeleri 

kullanılacaktır. 

iv. Turnuvanın başlangıç sıralamasında "Maksimum Rating" sistemi uygulanacak olup eşlendirme 

bu sisteme göre yapılacaktır. Maksimum Rating, başlangıç sıralamasında sporcunun ELO ve UKD 

listelerindeki en yüksek puanını dikkate alan sıralama sistemidir. 

v. Kayıt-kontrol bittikten sonra gelen sporcular eğer kontenjan dolmadıysa sıralama yenilenerek 

ikinci tur eşlendirmesine alınır. İkinci tur eşlendirmesi ilan edildikten sonra yarışmaya yeni sporcu 

alınmaz. 

vi. Turnuvadan çıkarılan sporcular ile son turda hükmen kaybeden sporcular, yarışma sonundaki 

final sıralamaya alınmaz. Bu sporcular hiçbir ödül alamazlar. 
 
 

http://www.istanbul.tsf.org.tr/
http://satrancturnuvam.com/
http://buyukustalar.org/
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6. TEKNİK KONULAR: 

i. Yarışmada FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca geç kalma (hükmen yenik sayılma) süresi 

tanınmamıştır. Satranç tahtasının başına, başhakemin turu başlattığı zamandan sonra gelen bir 

oyuncu oyunu kaybeder.  

ii. FIDE Satranç Kuralları 9.1.b geçerlidir. 

iii. 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. Bu türden bir cihazı oyun sahasında üzerinde bulundurduğu belirgin/aşikâr 

ise söz konusu oyuncu oyunu kaybedecektir. Rakibi kazanacaktır. 

iv. FIDE Satranç Kuralları EK B.4 göre, Ek A.4’deki Hızlı Satranç Kuralları uygulanır. 

v. Özürsüz bir tura katılmayan sporcular eşlendirme listesinden çıkartılırlar. Bir sonraki turun 

eşlendirmesi ilan edilmeden önce başhakeme turnuvaya devam edeceğini bildiren sporcular 

eşlendirme listesine tekrar alınırlar. 

vi. Her hangi bir şekilde iki tur maça çıkmadığı için hükmen kaybeden sporcular eşlendirmeden 

çıkarılırlar. 

vii. Tüm eşlendirme ve sonuçlar yarışma sahasındaki panolarda ve http://buyukustalar.org/ web 

sayfasında duyurulacaktır. 
 

7. EŞİTLİK BOZMA: 

Yarışma sonunda eş puanlı sporcuların derecelerinin belirlenmesi için  

i. İsviçre Sistemi eşlendirme kurallarının uygulanması durumunda;  

5 Tur: Sırası ile Buchholz-1(alttan), Sonneborn Berger, Galibiyet Sayısı, Siyahlar ile en çok 

oynayan (Most black) ve eşitlik halinde kura çekimi yöntemlerine başvurulur.  

6 Tur ve üzeri: Sıra ile Buchholz-1(alttan), Buchholz-2(alttan), Sonneborn Berger, Galibiyet 

Sayısı, Siyahlar ile en çok oynayan (Most black) ve eşitlik halinde kura çekimi yöntemlerine 

başvurulur. 

ii. Döner (Berger) eşlendirme kurallarının uygulanması durumunda; 

Sırası ile Sonneborn Berger, Galibiyet Sayısı, Siyahlar ile en çok oynayan (Most black) ve eşitlik 

halinde kura çekimi yöntemlerine başvurulur.  
 

8. İTİRAZ: 

İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı son karardır. 
 

9. ÖDÜLLER: 

i. 1. Olan sporcuya toplam katkı payının (olası Elo payı hariç) %40’ı ödül olarak verilir. 

ii. 2. Olan sporcuya toplam katkı payının (olası Elo payı hariç) %30’ı ödül olarak verilir. 

iii. 3. Olan sporcuya toplam katkı payının (olası Elo payı hariç) %20’ı ödül olarak verilir. 

iv. 4. Olan sporcuya toplam katkı payının (olası Elo payı hariç) %10’ı ödül olarak verilir. 
 

v. Yarışma sonuçları, gerekli şartlar sağlanırsa Yıldırım ELO Rating ve Ulusal Yıldırım Satranç 

Kuvvet Derecesi (UYS) hesaplamalarına gönderilecektir. Bu şart toplam sporcu sayısının en az 

%30’nun Elo puanına sahip olmasıdır.  
 

vi. Elo puanına sahip sporcu sayısı %30 - %70 arası olması durumunda TSF’na her sporcu için 5 

TL Elo payı gönderilecektir.  
 

vii. Elo puanına sahip sporcu sayısı %70’in üstünde olması durumunda TSF’na Elo payı 

gönderilmeyecek olup toplanan tüm katkı payları ödül olarak dağıtılacaktır.  
 

viii. Ödüllerin dağıtılmasında final sıralamaya bakılır. Ödüller eş puanlı sporcular arasında 

paylaştırılmayacaktır. 
 

ix. Turnuvaya katılan tüm sporcular bu yönergeyi okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. 
 

10. İLETİŞİM: 
 

Büyük Ustalar Satranç Kulübü  

Adres: Bahçelievler Mah. 139. Sokak Sönmez Apt. No: 14/01 Muratpaşa/Antalya 
 

Web: http://buyukustalar.org/ 

E-posta: satranc@buyukustalar.org 
 

FA Abidin Ünal Tel: 0542 793 69 88  

FA Onur Alacaba Tel: 0507 741 46 15 

Semra Işıksoy Tel: 0537 471 56 62 

http://buyukustalar.org/
http://buyukustalar.org/
mailto:satranc@buyukustalar.org
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11. PROGRAM 
 

01 Aralık 2016 Perşembe Saat: 20:00 Turnuva için Son Başvuru Tarihi 

02 Aralık 2016 Cuma 

Saat: 18:00 Kayıt Kontrol Son Saat 

Saat: 18:15 Teknik Toplantı 

Saat: 18:30 1. TUR 

Saat: 18:50 2. TUR 

Saat: 19:10 3. TUR 

Saat: 19:30 4. TUR 

Saat: 20:00 5. TUR 

Saat: 20:20 6. TUR 

Saat: 20:40 7. TUR 

Saat: 21:00 Ödül Töreni 

 

 


