K.K.T.C.
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü
Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi

SATRANÇ BRANŞ TALİMATI

1. Müsabakalar Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,Milli Günler, Okul Sporları ve
Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesin’ce öngörülen hükümlere ve Uluslararası
Kurallara,Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Milli Günler ,Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi,branş
açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir.

3. Yaş kategorileri.
Küçükler Kategorisi (Mahalli)
Yıldızlar Kategorisi
Gençler Kategorisi

2007-2008
01.09.2004-2005-2006-2007
2001-2002-2003-2004

4. Müsabakalara, katılacakların lisans yönergelerine uygun çıkarılmış sporcu
lisansına sahip olmaları gerekir.
NOT: Küçükler kategorisi mahalli olarak yapılacak ve yalnızca KKTC’de
yarışacak TC’de temsiliyet hakkı olamayacak.

5. YARIŞMALAR:
a) Küçükler,Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde GENEL (ERKEK VEYA
KARMA) VE KIZ okul takımları arasında yapılacaktır.
b) Küçükler,Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde takımlar 4 (dört) asil ve en
fazla 2(iki) yedek sporcudan oluşur.
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c) Yarışmalara Dört (4) asil ve iki(2) yedek sporcudan oluşan takımlarla
iştirak edilecektir.Genel kategoride oluşturulacak takımlarda kız
sporcular yer alabilir
7- YARIŞMA ESASLARI:
a. Takım Ana Listeleri:
i. Okullar arası KKTC Birinciliği yarışmasında, ana listelerde, en az dört, en fazla
altı sporcu olacaktır.
ii. Okul takımları, KKTC Birinciliği yarışmalarında ana listelerinde yenileme
yapma hakkına sahiptir.
7.1.2 Güç Ortalaması: Takımların güç ortalaması (kuvvet dereceleri),
maksimum ratinge göre en yüksek 4 sporcunun rating ortalaması ile bulunur.
7.1.3 Takım listeleri değerlendirmelerinde, KKTC Birinciliği yarışması teknik
toplantısı günündeki güncel UKD ve ELO listeleri dikkate alınır.
7.1.4 Takım Ana Listelerinde Sıralama: Takımların ana listesinde sporcuların
sıralanmasında herhangi bir ölçüt bulunmamaktadır. Ana liste nasıl verildiyse o
liste üzerinden maça çıkış işlemi yapılacaktır. Verilen Ana Listeler turnuvanın
sonuna kadar değiştirilemez.
6.2 Yarışma Usulü:
6.2.1 Takımlar dört masa üzerinden tabloda belirtilen turnuva tipi ve tur sayısına
göre oynayacaklardır.
TAKIM SAYISI
2–4
5–8
9 – 16
17 ve Üstü

TURNUVA TİPİ
ÇİFT TUR BERGER
BERGER
İSVİÇRE SİSTEMİ
İSVİÇRE SİSTEMİ

TUR SAYISI
2-6
5–7
5
6

6.2.2 Herhangi bir kategoriye sadece bir takımın katılması durumunda, takım bir
üst yarışmaya yükselme hakkı elde eder.
6.3 Takımların Maça Çıkış Listeleri:
6.3.1 Takımlarda, maça çıkış sırasında; ana liste sırası bozulmadan yukarıdan
aşağıya doğru işaretlenen herhangi dört sporcu sıra ile yer alır,
6.3.2 Takım ana listeleri ilan edilen tur başlangıç saatinden 30 (Otuz) dakika
önce verilecektir.
6.3.3 Birinci tur öncesi, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi
durumunda, Başhakem ana listede yer alan ve en üstteki ilk dört sporcuyu birinci
turda yer alacak sporcular olarak duyurur.
6.3.4 Sonraki turlarda, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi
durumunda Başhakem bir önceki turda yer alan dört sporcuyu o turda yer alacak
sporcular olarak duyurur.
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6.4 Eksik Sporcu ve Hükmen Kaybetme:
6.4.1 Bir takım, en fazla bir eksik sporcu ile maça başlayabilir ve o tur maçlarını
tamamlayabilir.
6.4.2 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.
6.4.3 Maça çıkış listeleri teslim saatleri, Teknik toplantıda duyurulur. Maça çıkış
listesinde eksik işaretlenerek, maça çıkış listesi verilemez. (örnek; 1-3-4 gibi)
6.4.4 2 (iki) tur müsabakaya çıkmayarak hükmen kaybeden sporcular, sonraki
turlarda maça çıkış listesinde yer alamaz. 2(iki) tur müsabakaya çıkmayarak hükmen
kaybeden takımlar turnuvadan çıkarılırlar.
7. Yarışma sonunda derecelerin eş puanla paylaşılması halinde sırası ile;
8. 8.1 İsviçre Sistemi; Maç puanı (2,1,0) [13], Olimpiad Khanty Mansysk
Matchpoints (2- 1-0) [56], Masa Puanı [1], Aralarındaki Maç [14], Kura eşitlik bozma
yöntemleri uygulanacaktır
9. 8.2 Berger Sistemi; Maç puanı(2,1,0) [13], Olympiad Khanty Mansysk,
Sonneborn-Berger [57], Masa Puanı [1], Aralarındaki Maç [14], Kura eşitlik bozma
yöntemleri uygulanacaktır
10. Herhangi bir nedenle iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden
takımlar turnuvadan çıkarılırlar.
11. ELO ve UKD’si olmayan sporcular katılım formuna yazıldığı sıra ile geçerlidir
(İkinci tercih rating maksimum).
12.Çalıştırıcı ve Antrenörlerce müsabakalara katılacak takım sporcularına ait
‘’Müsabaka Tutanağı Listelerinin’’ her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Yeni
Lisans Uygulaması” üzerinden çıkaracak ve yarışmada görevli hakeme ibraz
edilmesi zorunludur.
MÜSABAKA TARİHLERİ:
KÜÇÜKLER :17 NİSAN 2019
YILDIZLAR : 17 NİSAN 2019
GENÇLER

: 17 NİSAN 2019
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