
İSTANBUL BAROSU SATRANÇ GRUBU TAKIM TURNUVASI YÖNERGESİ 
                 

YARIŞMA ADI: İSTANBUL BAROSU SATRANÇ GRUBU TAKIM TURNUVASI

     

TARİHİ: 15.06.2019

      

YERİ: İSTANBUL BAROSU MERKEZ BİNASI - BEYOĞLU

      

SON BAŞVURU TARİHİ: 13.06.2019 17:00

      

SİSTEM: ROUND-ROBIN (DÖNER) SİSTEM / 3 TUR

DÜŞÜNME SÜRESİ: 45 DAKİKA+30 SANİYE EKLEMELİ TEMPO

      

ORGANİZASYON: İSTANBUL BAROSU SATRANÇ GRUBU


1. GENEL HÜKÜMLER 
Turnuvaya İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukatlar, Stajyer Avukatlar ve tüm İstanbul Barosu mensupları 
katılabilecektir.


2. KATILIM VE BAŞVURU 
2.1 Turnuvada FIDE Satranç Kuralları geçerlidir.

2.2 Başvurular t.dincer@istanbulbarosu.org.tr e-mail adresinden veya 0533 735 56 07 numaralı telefondan 
Av. Tutku Dinçer’e yazılı olarak yapılacaktır.  

2.3 Başvurularda; sporcunun adı soyadı, TC. Kimlik Numarası, İstanbul Barosu Avukat veya Stajyer Avukat 
sicil numarası ve varsa UKD, ELO puanı bulunması gerekmektedir. Geç kayıt veya eksik bilgiden 
kaynaklanacak hak kayıplarından başvuru sahipleri sorumludur.

2.4 Tüm katılımcıların kayıt kontrol işlemini Teknik Toplantı öncesi tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt 
kontrol süresinden sonra gelen sporcuların turnuvaya katılımı başhakemin takdirindedir.

2.5 Turnuvaya katılım 24 sporcu ile sınırlı olup, turnuva günü şartlar dahilinde bu sayıyı arttırmaya, 
eksiltmeye başhakem yetkilidir.

2.6 Katılımcılar, katılım şartı olan meslek grubuna dahil olduklarına dair belgeyi turnuva günü kayıt

kontrol masasında organizasyona ibraz etmek durumundadırlar.


3. EŞİTLİK BOZMA 
3.1 Turnuva sonucunda sıralamanın belirlenmesinde: Maç puanı (kazanç:2, beraberlik:1, kayıp:0)[13], Masa 
Puanı[1], Aralarındaki Maç[14] ve Kura Çekimi eşitlik bozma yöntemleri uygulanır.


4. DEĞERLENDİRME 
4.1 Turnuva sonuçları UKD hesaplamalarında kullanılmayacaktır


5. ÖDÜLLER 
5.1 Turnuva final sıralamasına göre ilk 3 takımın sporcularına madalya verilecektir.

5.2 Turnuvadan çıkartılan, son turda hükmen kaybeden ve ödül törenine katılmayan sporcular ve takımlar 
hak iddia edemezler.


6. İTİRAZ 
6.1 İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı kesindir.

6.2 İtirazlar, itiraza ilişkin maçın oynandığı turun bitiminden itibaren 15 (onbeş) dakika içinde yazılı

olarak başhakeme yapılmalıdır.


7. BİLDİRİM 
7.1 Eşlendirmede Swiss Manager Unicode yazılımı kullanılacaktır.

7.2 Turnuva da FIDE Satranç Kuralları 6.7.1 uyarınca hükmen yenik sayılma süresi 15 (on beş) 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.

7.3 FIDE Satranç Kuralları 9.1.2 geçerlidir.

7.4 FIDE Satranç Kuralları 11.3.2.1 ve 11.3.2.2 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 oyuncuya FIDE Satranç Kuralları 12.9 uygulanacaktır. Bu cihazların açık durumda bulunması veya 
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arama, mesaj, alarm, titreşim vb. uyarı vermesi halinde söz konusu oyuncu oyunu kaybedecektir, rakibi 
kazanacaktır.

7.5 Başhakem, katılımcı sayısına göre tur sayısını, programını ve eşlendirme sistemini değiştirmeye yetkilidir; 
olası böylesi bir değişiklik Teknik Toplantı’da duyurulur.

7.6 Tüm eşlendirme ve sonuçlar yarışma salonunda panolarda duyurulacaktır.

7.7 Takımlar, turnuvanın başlangıç sıralamasına göre oluşturulacaktır. Sıralamasında "Maksimum Rating" 
sistemi uygulanacaktır. Maksimum Rating, başlangıç sıralamasında sporcunun ELO ve UKD listelerindeki en 
yüksek puanını dikkate alan sıralama sistemidir.

7.8 Turnuvada güncel UKD/ ELO listesi kullanılacaktır.

7.9 Tüm katılımcılar bu yönergeyi okumuş ve uymayı kabul etmiş sayılırlar.


8. YARIŞMA ESASLARI 


8.1 Takım Ana Listeleri:

8.1.1 Takımların ana listelerinde en fazla 6 sporcu olacaktır. Maça çıkış listeleri ise toplam sporcu sayısının 
1/4’ü kadar sporcu olacak şekilde turnuva günü kayıt kontrol işlemlerinin sona ermesini takiben belirlenecek 
ve ilan edilecektir. Toplam sporcu sayısının 4’e tam bölünememesi durumunda maça çıkış listeleri bir alttaki 
tam sayıya yuvarlanacak, kalan sporcular ise takımlara yedek sporcu olarak kayıt edilecektir. Örneğin 
turnuvada 22 sporcunun yer alması durumunda 5 kişilik 4 takım oluşturulup, 2 takımda 1’er yedek sporcu 
olacaktır.

8.1.2 Turnuvada yer alacak 4 takımın sporcularının belirlenmesi kayıt kontrol işleminin tamamlanmasını 
takiben kesinleşecek sporcu listesindeki sıralamaya göre yapılacak olup, bu listedeki 1,8, 9, 16, 17, 24 
numaralı sporcular A takımını, 2, 7, 10, 15, 18, 23 numaralı sporcular B takımını, 3, 6, 11, 14, 19, 22 numaralı 
sporcular C takımını ve 4, 5, 12, 13, 20, 21 numaralı sporcular D takımını oluşturacaktır.

8.1.3 Güç Ortalaması: Takımların güç ortalaması (kuvvet dereceleri), maksimum ratinge göre masa sayısı 
kadar en yüksek ratingli sporcunun rating ortalaması ile bulunur.

8.1.4 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 soyadına göre alfabetik sıra geçerlidir. Takımların doğru oturması takım kaptanının 
sorumluluğundadır. Verilen Ana Listeler turnuvanın sonuna kadar değiştirilemez. 

8.2 Takım kaptanı, her takımdaki en kıdemli (İstanbul Barosu sicil numarası en küçük) Avukat olacaktır.

8.3 Takımların Maça çıkış Listeleri:

8.3.1 Takımlarda, maça çıkış sırasında; her turda, ana liste sırası bozulmadan yukarıdan aşağıya doğru 
işaretlenen sporcular sıra ile yer alır,

8.3.2 Maça çıkış listesinde eksik işaretlenerek maça çıkış listesi verilemez. (örnek; 1-3-4-5-6 gibi)

8.3.3 Takım maça çıkış listeleri ilan edilen tur başlangıç saatinden en geç 5 (beş) dakika önce verilecektir.

8.3.4 Birinci tur öncesi, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi durumunda, ana listede yer alan 
ve en üstteki sporcular birinci turda oynayacaktır.

8.3.5 Sonraki turlarda, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi durumunda bir önceki turda yer 
alan sporcuları o turda yer alacak sporcular olarak duyurulur.

8.4 Eksik Sporcu ve Hükmen Kaybetme:

8.4.1 Bir takım, en fazla bir eksik sporcu ile maça başlayabilir ve o tur maçlarını tamamlayabilir.

8.4.2 Turun başlangıcında, bir takımın, iki veya daha fazla sporcusunun eksik olması durumunda maç 
başlatılmaz. Takım, geç kalma süresi sonunda eksik sporcularının gelmemesi halinde o turda hükmen 
kaybeder.


9.İLETİŞİM 
9.1 Turnuva Direktörü : Av. Tutku Dinçer İletişim Telefonu : 0533 7355607 

Turnuva Yeri Adresi : İstiklal Caddesi, Orhan Adli Apaydın Sokak, No:2, 34430, Beyoğlu


10. PROGRAM 
  

Tarih 15.06.2019 Cumartesi

10:00 – 10:30 Kayıt Kontrol İşlemlerinin Başlaması - Bitişi

10:30 Teknik Toplantı

10:50 1.Tur Eşlendirmesinin İlanı

11:00 1. Tur

14:00 2. Tur

16:30 3. Tur    

Ödül töreni son turun bitimini takiben yapılacaktır.


