
 

1 
 

 TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 
2022–2023 ETKİNLİK DÖNEMİ  

TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI UYGULAMA 
YÖNERGESİ 

 

İcra Kurulu 

Karar Tarihi: 25.11.2022 

 

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 

2022-2023 ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI 
UYGULAMA YÖNERGESİ 

2022-2023 etkinlik dönemi Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 21-28 Ocak 2023 
tarihleri arasında Antalya Granada Otel salonlarında yapılacaktır,  

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da katılımcıların, sağlık, çevre ve yol güvenliği gibi 
konuların öne çıkması nedeni ile organizasyona katılımın Federasyonumuzun gösterdiği 
yerde sağlanması önerilmektedir. Bu tercihi kullanmayacak olan sporcu ve diğer 
katılımcılar diledikleri yerde kalabileceklerdir. 

GENEL ESASLAR: 

a. Bu Uygulama Yönergesi, 2023 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası Yarışma 
Yönergelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

b. Şampiyonaya KKTC’li sporcular, İl/ilçe Yarışmalarını tamamlayan sporcular, 
geçtiğimiz yıl Milli Takım Havuzunda yer alan sporcular, Ulusal ve FIDE unvanlı 
sporcular kayıt yaptırabileceklerdir.  
 

c. İl Müdürlüklerinden onaylı kafile listelerinde yer almayan sporcular final 
yarışmalarına katılamayacaklardır. Kafile Başkanları İl Müdürlüklerinden almış 
oldukları onaylı Kafile Listelerini kayıt – kontrol esnasında teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

 
d. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra; yukarıda belirtilen şartları sağlamayan 

sporcular şampiyonadan çıkarılacak ve tüm işlemleri iptal edilecektir. 
 

ORGANİZASYON:  

a. Organizasyon tercihleri, katılımcıların isteklerine göre gerçekleştirilecektir.  

b. Organizasyona ilişkin kayıtlar isme dayalı olarak ve öngörülen ödemeyi yaparak 
gerçekleşecektir, 

c. Farklı organizasyon seçeneğinden yararlanıp, yarışmaya katılacak ve sunulan 
çevrimiçi kredi kartı ile ödeme seçeneğinin dışında ödeme yapmak isteyen 
sporcular, organizasyon katılım payı olan 600,00-TL’ yi 18 Ocak 2023 
Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Federasyonumuzun Türkiye İş Bankası 
Ankara Şubesi 4200-629 92 43 no'lu Iban: TR12 0006 4000 0014 2006 
2992 43 hesabına yatırmaları gereklidir.  

d. Taksitli ödeme seçeneğini tercih edecek katılımcılar için; Türkiye İş Bankası 
aylık faiz oranları geçerlidir. Türkiye İş Bankası desteğinde Türkiye İş Bankası 
Kredi Kartlarına 2+2 taksit uygulaması yapılacaktır. 

e. Organizasyon rezervasyonunun 06 Ocak 2023 Cuma tarihinden sonra iptal 
edilmesi durumunda mücbir sebepler dışında ücret iadesi yapılmayacaktır. 
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f. Organizasyon taleplerinde 18 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 17:00 ye 
kadar Federasyona yapılan başvurular kabul edilecektir.  

g. Organizasyon seçeneğini kullanmak istemeyen sporcular için veli bildirimi 
istenecektir. (EK-1) Formlar, sporcuların yarışma kayıt-kontrol işlemleri 
sırasında teslim edilecektir. 

h. Farklı organizasyon seçeneğinden yararlanıp, yarışmaya katılan 
sporculardan,  katılım payı olarak 600,00-TL alınır. Bu pay çevrimiçi sistem 
üzerinden Kredi Kartı ile anında veya Türkiye İş Bankası Ankara şubesindeki 
Federasyon hesabına “ 2023 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 
Katılım  Payı” ibaresi ile yatırılır(Hesap: 4200-629 92 43 no'lu Iban: TR12 
0006 4000 0014 2006 2992 43). Bankadan yapılan ödemelerde yarışma 
kaydının yapılabilmesi için, Banka Dekontunun umit.kucuk@tsf.org.tr 
adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.  

SAĞLIK, GÜVENLİK VE BİLGİLENDİRME: 

a. Organizasyona katılan tüm sporcular için yarışma saatleri süresince, sağlık ve 
güvenlik hizmetleri Federasyon tarafından sağlanacaktır,  

b. Tur sonuçlarının duyurulması ve her kategoride belli sayıda maçın PGN 
dosyaları şampiyonanın resmi internet sitesinde yayınlanacaktır, 

c. Yarışma salonlarına sadece Federasyon Görevlileri ve sporcular alınacaktır, 

d. Organizasyona katılacak tüm katılımcılar yarışma ve uygulama yönergesi 
hükümlerini kabul etmiş sayılırlar, 

YARIŞMA KAYIT – KONTROL İŞLEMLERİ: 

a. Çevrimiçi Yarışma Kayıt Sistemi üzerinden kayıt olacak sporcuların sporcu 
lisans, sezon vize ve ödeme kontrolünü yapıldıktan sonra kayıt işlemine izin 
verecektir.  

b. Yarışmaya kayıt yaptıracak sporcular ‘Çevrimiçi Yarışma Kayıt Sistemi’ 
üzerinden bilgilerini doğru girmekle yükümlüdürler. Yanlış bilgilendirilmeden 
doğacak aksaklıklardan federasyonumuz sorumlu olmayacaktır, 

c. Banka şubeleri üzerinden yapılan ödemeler ile sporcunun yarışma kaydının 
yapılabilmesi için, Banka Dekontunun umit.kucuk@tsf.org.tr adresine mail ile 
gönderilmesi gerekmektedir.  

d. Farklı organizasyon seçeneğinden yararlanacak katılımcıların yarışma kayıt 
kontrol ve akreditasyon işlemleri Granada Otel’de yapılacaktır.  
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KAFİLE BAŞKANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Spor İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış kafile listesinde sporcusu yer alan veliler 
Kafile Başkanı olamazlar, 

Kafile Başkanlarının Görev ve Sorumlulukları 

a. Sorumlu oldukları İl Kafile Listelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 
onaylatmak, 

b. Kafilenin organizasyon işlemlerini yapmak, sorumluluğundaki sporcuların yarışma 
kayıt-kontrol ve lisans işlemlerini yürütmek, 

c. Organizasyon süresince geçerli olacak kamp kuralları çerçevesinde sporcuların 
kontrolünü sağlamak, 

d. Eşlendirme ve diğer sonuç bilgilerini takip etmek, 

e. Organizasyona gidiş ve dönüşlerde kafilenin kontrolünü sağlamak, 

f. Kafilede  yer alan antrenörler ile iletişim kurmak, 

g. Organizasyon süresince kafile listesinde yer alan sporcuların sağlık durumlarını 
takip ederek olumsuz bir durumda organizasyon yetkililerini bilgilendirmek, 
(Aileleri veya velileri ile birlikte kalan ve hareket eden sporcular Kafile Başkanının 
sorumluluğunda değildir. Bu sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 
düzenlenen izin onayında, İl Kafile listesinde yer alacak, ancak kafile başkanları 
için hazırlanan listede yer almayacaktır. 

h. Organizasyon sonunda hazırlayacağı raporu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 
sunmak, 

i. Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Genel Yönergesi gereği, Kafile ile beraber hareket 
edecek/etmeyecek sporcular için Veli İzin Belgesini  kayıt kontrol sırasında ibraz etmek, 

Yarışmaya katılacak olan tüm sporcuların isimleri il Kafile listesinde (Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafından onaylanmış ilden yarışmaya katılacak sporcuların yer aldığı liste) yer almak 
zorundadır. Kafile başkanları bu listeleri, turnuva son başvuru tarihinden sonraki 3 gün içerisinde 
umit.kucuk@tsf.org.tr adresine mail olarak iletecekler ve  öncesinde asıllarını da kayıt kontrol 
masasında görevli federasyon yetkilisine teslim edeceklerdir. 

Kafile Başkanları bu göreve atanmalarının ardından yukarıda sıralanan sorumlulukları kabul 
etmiş sayılırlar. 

ORGANİZASYON KATILIM PAYI:  

a. Organizasyon için öngörülen pay Federasyonumuz resmi internet sitesinde 
yayınlanmıştır. (EK-2) Sporcu-Antrenör-Kafile Başkanı, veli ve diğer katılımcılar 
için tek fiyat uygulanacaktır.  

b. Alkolsüz her şey dahil uygulaması: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemeği, öğle 
ve akşam yemeklerinde alkolsüz içecekler, gün boyu sıcak-soğuk içecekleri içerir. 
Çıkış günü öğle yemeği katılımcılar için sisteme dahildir. 
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(EK – 1) 
 
 

VELİ BİLDİRİMİ 

 

             Velisi bulunduğum ......................................................... ın, 21 - 28  
Ocak 2023 tarihleri arasında Antalya Granada Otel salonlarında yapılacak olan 
Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasına katılmasını istiyorum. Konu ile ilgili 
başvuru prosedürünün il temsilciliği tarafından yerine getirilmek üzere, il 
temsilciliğine de başvurulmuştur. 
 
Sporcumuz ............................................. ın, Federasyonun belirlediği otelde 
konaklamasını istemediğimin bildirimidir.  Bu konuda tüm sorumluluk tarafıma 
aittir. 

 
 
SPORCUNUN KONAKLAYACAĞI TESİS/KONUT/YER 
 
(adı, yeri, adresi, telefon ve faks vb. iletişim adresleri)   
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 

  ..../...../2023 
 

                                                                                            Veli-Anne- baba 
 
 

                                                                                              Ad-Soyad-imza 
 
 
 
 
 
VELİ 
(Adres, telefon, GSM, faks, e-posta vb. iletişim adresleri) 
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(EK-2) 

 
ORGANİZASYON KATILIM PAYI ÜCRETLERİ 

 
 
 

 

 


