Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Satranç
Federasyonu Tüzüğünün 16 ( 2 ) maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak
aşağıdaki yönetmeliği yapar.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Tüzüğü
16(2) Maddesi Altında yönetmelik
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Şekli:

Bu yönetmelik “ Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu
Hakem Yönetmeliği “ olarak isimlendirilir.
Bu yönetmeliğin amacı, satranç yarışmalarının bir spor
anlayışı içinde ve kurallara uygun olarak yapılmasını
sağlamaktır .
. “ Federasyon “
: Kuzey Kıbrıs Satranç
Federasyonunu anlatır.
“ Dernek “
: Federasyona üye satranç
derneklerini, kulüplerini ya da kulüplerin satranç kollarını
anlatır.
“ Yönetim Kurulu “
: Federasyon Yönetim Kurulu’nu
anlatır.
.
Bu yönetmelik, Yarışmalar Yönetmeliği, Ceza ve
Disiplin Yönetmeliği, U.K.D. Yönetmeliği, Lisans
Yönetmeliği ve Federasyon Tüzüğünün diğer kuralları ile
birlikte okunur.

Federasyon Tüzüğü madde 15(4) altında belirtildiği
şekilde Federasyon Başkanı tarafından atanan Hakemler
Sorumlusu ve Hakemler Sorumlusunun atayacağı iki
üyeden oluşur. Hakemler Kurulunu oluşturacak kişilerin
lisanslı hakem olması şarttır.
(1) Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ile hakem
yetiştirme kursları düzenlemek. Gerekli gördüğü
takdirde sınav açmak. Başarılı olanlara hakem
lisansı vermek.
(2) Hakemlerle ilgili kayıtları düzenlemek.
(3) FİDE satranç kural ve yorumlarında yapılan
değişiklikleri izlemek ve Federasyon tarafından
gönderilen FİDE Genel Kurul toplantı
tutanaklarının kurallarla ilgili bölümünü
inceleyerek değişiklikleri saptamak ve önerileri ile
birlikte Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak.
(4) Federasyon tarafından yazılı olarak iletilen
konuları 10 gün içinde görüşerek karara
bağlamak.
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(5) Satranç kuralları ile ilgili özel yorumları ve yazıları
incelemek.
(6) Hakem olmak için 7. Maddede belirtilen koşullara
sahip olan kişilerin hakem olarak atanmalarını yönetim
kuruluna önermek.
(7) Uluslararası hakem olarak FİDE’ye önerilecek
hakemler hakkında yönetim kuruluna görüş bildirmek.
(8) Bu yönetmelikte yapılacak değişikliklerle ilgili olarak
Federasyona görüş bildirmek.
(9)Federasyonun düzenleyeceği yarışmalarda görev
yapacak hakemleri saptayıp Federasyon Yönetim Kurulu
onayına sunmak.

Hakemler
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(10)Hakem kabul ve terfilerini önermede dikkate almak
üzere hakemlerle ilgili disiplin sicili tutmak.
En kıdemliden başlamak üzere :
Ulusal Hakem,
Birinci Sınıf Hakem,
İkinci Sınıf Hakem
olarak üç sınıf hakem vardır.
(1) İkinci Sınıf Hakem olma koşulları:
( a.) Hakemler Kurulunun düzenlediği kursa ve sınava
katılmak ve en az %75 oranında başarılı olmak.
( b.) Onsekiz yaşından küçük olmamak.
( c.) K.K.T.C. yurttaşı olmak.
( 2) Birinci Sınıf Hakem olma koşulları:
( a.) İkinci Sınıf Hakem olmak.
( b.) Hakemler Kurulunun bu amaçla düzenleyeceği
sınavda %80 oranında başarılı olmak.
( c.) Yirmi yaşından küçük olmamak.
( d.) İyi sicil sahibi olmak.
( e.) İkinci Sınıf Hakem olarak İsviçre yöntemine göre en
az 5 yarışmada hakemlik yapmak.
(3) Ulusal Hakem olma koşulları:
( a.) Birinci Sınıf Hakem olmak.
( b.) Yirmibeş yaşından küçük olmamak.
(c.) İyi sicil sahibi olmak.
(d.) Birinci Sınıf Hakem olarak İsviçre yöntemine göre en
az 10 yarışmada hakemlik yapmak.
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Hakemlere Federasyon Başkanının ve Hakemler
Sorumlusunun imzasını taşıyan bir belge verilir.
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( 1 ) Yarışma için gereken sayıda hakem atanır. Bu
hakemlerdenbir baş hakem, diğerleri ise yardımcı hakem
olarak görev yapar.
( 2 ) Yarışma sırasında gerekli kararları vermek,

anlaşmazlıkları çözmek hakemlerin görevidir. Bu
konularda baş hakemin kararı nihai ve kesindir.
( 3 ) Yarışmalar Yönetmeliğinin genel kuralları kısmında
yer alan 12 ve 13. maddeleri ve FİDE satranç kurallarının
“ HAKEM” başlığı altındaki 16. maddesinin içerdiği
kurallar ışığında hakem gerekli kararları ve cezayı verir.
Burada bahsi geçen cezaların kapsamı şöyledir:
a.
Uyarma
b.
İhtar
c.
Hükmen yenik sayma
d.
Yarışmadan çıkarma
e.
Saati geri almak ya da rakibinkini ileri
alma.
f.
Ceza ve Disiplin Kuruluna sevketmek.
(1) Yarışmanın özel kuralları katılma hakkı olan
oyunculara duyurulur. Hakem, yarışma özel kurallarının
hazırlanmasına katılır. Kurallar daha önce hazırlanmışsa
hakem ilk iş olarak bu kuralları inceler. Yarışmaya katılan
oyuncular özel kurallar dahil tüm kuralları kabul etmiş
sayılır.
(2) Hakem, yarışma için gerekli olan ortamı, özellikle
oyun salonunun ışıklandırılmasını, ısıtılmasını,
havalandırılmasını, masa, takım, saat, hamle kağıtları,
erteleme zarfları gibi malzemenin yeterli olup olmadığını,
gösteri tahtaları varsa konulduğu yerleri denetler. Ve
bunların temininden sorumludur. Oyunların oynanacağı
bölüm ile seyircilerin bulunacağı bölümü sınırlar.
(3) Hakem, satranç tahtasının ve taşlarının düzgün olarak
konulmasını, oyuncuların eşlendirildikleri rakiplerle masa
sırasına uygun olarak oturmalarını sağlar.
(4) Bütün masalarda beyaz taşlar ayni yönde ve
genellikle seyircilere göre solda bulunur. Saatler beyazla
oynayan oyuncunun soluna ve hakemin en iyi
görebileceği yönde masaya konur. Tüm saatler ilk zaman
denetlemesi sonunda “6” gösterecek şekilde ayarlanır.
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12 (1)Yarışma sonrasında ( eşitlikler yarışmanın özel
kurallarına uygun şekilde bozulmuş olarak ) sonuçları
açıklar.
(2)Yarışmanın özel kurallarını, eşlendirme kartlarını,

(1) Hakem tur sonuçlarını düzenli olarak kayıtlara
geçirir.Yarışmanın düzenini sağlar . Oyunların
rahat ve sessiz bir ortamda oynanmasını
sağlar.Saatleri denetler.anlaşmazlıkları çözer.
Tartışmaları önler.
(2) Ertelenmiş oyunların sırasını düzenler.Birden
fazla erteme olmamasına gayret eder.
(3) Disiplini bozanlar için gerekli cezaları verir ya da
verilmesi için ceza kuruluna sevk eder.
(4) Yarışma boyunca salondaki tüm demirbaştan
sorumludur.

hamle kağıtlarını, tabloları, dilekçe gibi belgeleri ve
raporunu en geç 5 gün içerisinde yarışmayı
düzenleyenlere teslim eder.
(3)Raporunda
genel
izlenimlerini
organizasyon
sorunlarını ve eleştirilerini disiplin sorunlarını, verdiği
cezaları, gerekirse teorik yenilik ve teknik bilgilerini
belirtir.
13 Hakemlere verilecek yolluk ve hakemlik ücretleri her yıl
en geç 31 ocak tarihine kadar federasyon yönetim kurulu
tarafından saptanır.
Yürürlükten 14 Bu yönetmeliğin Yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak RG 13.9.1993
Kaldırma
daha önce yürürlükte olan Kuzey Kıbrıs Satranç EkIII AE 425
Federasyonu Hakem Yönetmeliği o ana kadar yapılan
işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır.
Yürürlüğe
15 Bu yönetmelik, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten
Giriş
başlayarak yürürlüğe girer.
Hakem
Yollukları

