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YÖNETĠM KURULU 
KARAR TARİHİ : 13.03.2005 

KARAR NO :  3/12 

 

AMAÇ : 

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek, yıllık etkinlik programında yer alan 

Türkiye Şampiyonalarının ve diğer resmi ve özel satranç yarışmaları ve turnuvalarının genel 

uygulama esaslarını belirlemektir. 

 

KAPSAM VE UYGULAMA ALANI: 

Bu prosedür, Türkiye Satranç Federasyonu,İl Temsilcilikleri, ve özel kuruluşlar tarafından 

düzenlenen yarışma ve turnuvaları kapsar. Uygulama alanı tüm Türkiye’dir. Türkiye Satranç 

Federasyonu Ana Statüsüne ve Yarışmalar Talimatına dayanılarak hazırlanmıştır. 

SORUMLULAR: 

Türkiye Satranç Federasyonu , Teknik Kurul 

 

TANIMLAR 

Bu prosedürde geçen; 

“ Federasyon “ Türkiye Satranç Federasyonunu , 

“ Federasyon Başkanı “ Türkiye Satranç Federasyonu Başkanını, 

“ Yönetim Kurulu” Federasyon Yönetim Kurulunu, 

“ FIDE “ Uluslar arası Satranç Federasyonunu, 

“ ELO “ Uluslararası sporcu kuvvet derecesini, 

“ UKD “ Ulusal sporcu kuvvet derecesini, 

anlatır 

 

PROSEDÜR ĠÇERĠĞĠ: 

 

1. Türkiye Şampiyonaları; 

a) Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonası, 

b) Türkiye Satranç Şampiyonası, 

c) Türkiye Bayanlar Satranç Şampiyonası, 

d) Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, 

e) Türkiye Veteranlar Satranç Şampiyonası, 

f) Türkiye Ustalar Satranç Şampiyonası, 

g) Türkiye Hızlı-Yıldırım Satranç Şampiyonası, 

h) Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası, 

i) Türkiye Ligleri 

olarak sıralanarak adlandırılır. Program doğrultusunda gerçekleştirilecek diğer yarışmalar 

Türkiye   Şampiyonası sınıflamasına girmez. Türkiye Liglerinin statüsü ve uygulama biçimi 

lig özel yönergesinde belirtilir. Bu prosedür kapsamında değerlendirilir. 

2. Söz konusu şampiyonalar ve diğer yarışma ve turnuvalar için de ayrı özel yarışma 

yönergeleri hazırlanır. Bu  yönergelerde her bir yarışma için özel koşullar yer alır. Bu 

prosedürün geçerliliğinden, yarışmanın kompozisyonu ve türüne göre, geçerli olmayan 

maddelerinde yarışmanın özel yönergesinde yer verilir.  

3. Türkiye şampiyonası niteliği taşımayan satranç yarışmaları ve turnuvalarında da bu 

prosedürün tamamı veya bir kısmı geçerli kılınacak biçimde, yarışmanın özel yönergesinde  

yer verilir. 

4. Kurallar: Türkiye Satranç Şampiyonalarında ve resmi ve özel diğer satranç yarışmaları ve 

turnuvalarında FIDE Satranç Kuralları, FIDE Yarışma kuralları, Federasyona ait 

yönetmelikler, prosedür ve talimatlar uygulanır. FIDE Kuralları yarışma yerinde panoda 

yarışmacılara duyurulur. 

5. Katılım: Şampiyonalara ve diğer yarışma ve turnuvalara kimlerin katılabileceği, doğrudan 

katılma hakkı olanlar yarışmanın özel yönergesinde  belirtilir. Sporcuların, yarışmanın, 

turnuvanın yapıldığı tarih-sezon itibari ile vizeli lisans sahibi olmaları zorunludur. 

6. Değerlendirme: Yarışma ve turnuvanın sonuçları UKD ve yeterli sporcu sayısına 

ulaşıldığında da ELO hesaplamalarında kullanılır. 



TSF-TK-PRS/03 TÜRKĠYE SATRANÇ FEDERASYONU SATRANÇ YARIġMALARI 

PROSEDÜRÜ 
 

Uygulama tarihi: 01.01.2005 Revizyon No:  Revizyon tarihi: …../…. / 200.. 
 2 

7. Ġtiraz: İtirazlar “ İtiraz Kurulları Prosedürüne “ ne göre yapılır.  Güvence bedelinin hangi 

miktarda olacağı yarışmanın özel yönergesinde  yer verilir. 

8. Bildirim:Sporcuların, turlar sırasında her türlü iletişim araçlarını yarışma salonunda 

bulundurmaları yasaktır. Turlar sırasında cep telefonu çalan, telefon ile iletişim kuran 

sporcular sıfır puan alırlar. Yarışmaya katılan tüm sporcular bu prosedürü ve yarışmaya 

ilişkin özel yönergeyi  kabul etmiş sayılır. 

9. DeğiĢiklikler: Katılıma göre başhakem tur sayılarını artırmaya, azaltmaya, sistemi 

değiştirmeye yetkili kılınmıştır. 

10. Kazanılacak Haklar: Yarışma sonunda sporcuların elde ettikleri derecelere göre 

kazanacakları haklar, yarışmanın özel yönergesinde  belirtilir. 

11. EĢitlik Bozma: Yarışma sonunda eşitliklerin nasıl ve hangi yöntemler ile bozulacağı, 

yarışmanın özel yönergesinde  belirtilir. 

12. Yolluk Ve Harcırahlar: Sporcu ve yöneticilere yarışma için ulaşım bedeli ve harcırah 

ödenip ödenmeyeceği ile ödeme ölçütleri yarışmanın özel yönergesinde  belirtilir. 

13. Program: Yarışma veya turnuvaya ilişkin program, yarışmanın özel yönergesinde  belirtilir. 

14. Özel Durumlar: Türkiye Satranç Şampiyonalarında ve diğer yarışma ve turnuvalarda; 

i. Hamle yazımı ve satranç saati kullanımı zorunludur, 

ii. Yarışma veya turnuvaya katılan tüm sporcular yarışma yılı onaylı vizeli sporcu 

lisanslarını başhakeme teslim etmekle yükümlüdürler, 

iii. Lisansını teslim etmeyen sporcular eşlendirmeye alınmazlar, 

iv. Ulusal veya bölgesel düzeydeki yarışmalara katılacak tüm sporcu ve yöneticiler, 

yarışmaya katılmadan önce İl Temsilciliklerinden Yetki Belgesi almak zorundadır, 

v. Özürsüz bir tura katılmayan sporcular eşlendirmeden çıkarılırlar. Hangi nedenle olursa 

olsun iki tur katılmayan sporcular eşlendirmeden çıkarılırlar. 

vi. İtirazlar, itiraz kurulunun oluşturulacağı, özel yönergede belirtilmiş ise, itiraza ilişkin 

karşılaşmanın oynandığı turun bitiminden en geç 15 dakika içerisinde yapılır. Ancak bu 

süre yarışmanın özel yönergesinde yeniden düzenlenebilir.İtiraz kurulunun kararı 

kesindir. 

vii. İtiraz kurulu oluşturulmayan yarışmalarda başhakemin kararı kesindir. 

viii. Şampiyona ve yarışmanın kompozisyonuna göre üretilmiş başvuru ve davet belgeleri 

kullanılır, 

ix. Son başvuru tarihinden sonra ve yarışmanın niteliğine göre istenilen yollarla yapılmayan    

başvurular kabul edilmez. 

x. Yarışmaların özel yönergelerine, yarışmanın kompozisyonuna göre, bu prosedürde yer 

almayan  konu ve  hükümler yer alabilir. 

xi. Bu prosedürde yer almayan konu ve yorumlar için, prosedürün 4. maddesinde sayılan 

kaynaklara başvurulur, anlaşmazlıklara yönetim kurulu karar verir.  

 

ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR 

 

1. TSF Ana Statüsü, 

2. TSF Yarışmalar Talimatı 

 

 


