İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ –ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ LİSELER ARASI SATRANÇ TURNUVASI
Çanakkale Şehitleri Liseler arası satranç turnuvası 15-16 Mart 2017 tarihlerinde Şehitkamil Atatürk Spor Salonunda
yapılacaktır. Turnuvaya tüm ilçelerimizin resmi ve özel liseleri katılmak zorundadır.
Katılım için Çanakkale Liselerarası Satranç Turnuvası katılım formlarının bilgisayar ortamında doldurularak
imzalı ve mühürlü olarak 6 Mart 2017 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar https://goo.gl/forms/IsqeMqVJvH2BqBdV2
FORMU DOLDURMALARI gerekmektedir..
1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve
ilan edilen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
Kategoriler ve Doğum tarihleri:
a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan hüküm gereğince;
inde öğrenim görmeleri kaydıyla gençler
kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara katılabilirler.
b) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin terfiler başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan hüküm gereğince;
c) Okul takımları;



Gençler kategorilerinde takımlar; 4 (dört) asil ve en fazla 2 (iki) yedek sporcudan oluşur.
Gençler Kategorisi (Lise Kademesi) 1999 - 2000 - 2001 – 2002

3. Ödüller;
Dereceye giren ilk dört takıma kupa ve başarı belgesi, sporcularına madalya, dereceye giremeyen takımlara ise
katılım belgesi verilir.
4. Yetki;
a) Kurumlar uygun gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir.
b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire Başkanlığımız tarafından yayınlanan branş
açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
6. İtirazlar;
Oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri
Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre il tertip komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye
alınabilmesi için tertip komitesine dilekçe ile başvuru yapılır.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ LİSELER ARASI SATRANÇ TURNUVASI
SATRANÇ BRANŞ TALİMATI
a) Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş
geçerli mazeretleri olmaması halinde takımlar/sporcular müsabakalara alınmayacaktır.
b) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Yarışmalara katılacak takım sporculara ait Takım Sporcu Listelerinin” yarışmada görevli hakem
veya tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.

c)Tertip komiteleri tarafından belirgin derecede fiziki üstünlük yaratacağına kanaat getirilen sporcuların oynatılmasına izin
verilmeyebilir.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ LİSELER ARASI SATRANÇ TURNUVASI
SATRANÇ BRANŞ TALİMATI
TEKNİK AÇIKLAMALAR:

1.Bütün resmi ve özel liseler katılma zorunluluğu olduğundan Çanakkale Liselerarası Satranç Turnuvası Katılım Formlarını
yönergede belirtilen iletişim alanlarına ulaştırmaları suretiyle başvuruları tamamlanmış sayılır.
2. Yarışmalara Dört (4) asil ve en fazla iki (2) yedek sporcudan oluşan takımlarla iştirak edilecektir. Genel kategoride
oluşturulacak takımlarda kız sporcular yer alabilir.
3. 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 yarışmanın
sonuna kadar değiştirilemez. Güç Ortalaması: Takımların güç ortalaması (kuvvet dereceleri), maksimum ratinge göre en
yüksek 4 sporcunun rating ortalaması ile bulunur. ELO ve UKD’si olmayan sporcular katılım formuna yazıldığı sıra ile
geçerlidir. (İkinci tercih rating maksimum)
4. Maçını oynayacak takım oyuncuları; her tur öncesinde masada bulunan takım eşlendirme belgesi üzerinde yukarıdan
aşağıya dört oyuncunun işaretlenmesi suretiyle oluşturulur. Hiç bir oyuncu yarışmayı başladığı masadan daha alt masada
oynayamaz.
5. Turlarda maça çıkış listesi vermeyen takımların bir önceki tur maça çıkış listesi geçerlidir.
6. Takımlar en fazla bir eksik oyuncu ile maça başlayabilir. Birden fazla eksik oyuncu olması halinde saatler çalıştırılır ve geç
kalma süresi içinde takımın eksik oyuncusunun tamamlanması beklenir. Takımlar maça çıkış listelerini en geç tur başlangıç
saatinden 15 dakika önce vermelidirler. Birinci turda maça çıkış listesi vermeyen takımların katılım formundaki ilk 4 sporcusu
maça çıkış listesi olarak kabul edilir.
7.Turnuva yarışmaları İsviçre Sistemine göre düzenlenecektir.
8. Turnuva sonuçları UKD hesaplamalarında kullanılmayacaktır.
TERTİP KOMİTESİ
İletişim :
Erkan ÇOLAK İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü (Ar-Ge)

0505 221 2081

Metin ALATİ Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü

0535 304 4715

Serkan YÜKSEK Satranç İl Temsilcisi

0532 446 7438

