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BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 
I. YILDIRIM SATRANÇ TURNUVASI 

YÖNERGESİ 

 

 

 
TEKNİK KONULAR: 
 
1. GENEL ESASLAR:  

 FIDE ve TSF Satranç yarışmaları prosedürleri geçerlidir. 
 

2. KATILIM – BAŞVURU: 
i. BSSK I. Yıldırım Satranç Turnuvası’na 2015 – 2016 vizeli TSF lisansına sahip tüm sporcular 

ile geçerli bir pasaportu ve/veya FIDE ID No’su bulunan yabancı uyruklu sporcular katılabilir. 
İlk defa lisans çıkaracak veya vizesiz sporcuların http://kampanya.tsf.org.tr/ adresine giriş 
yaparak vize veya lisans işlemelerini yapabilirler. 

ii. Turnuvanın başlangıç sıralamasında "Maksimum Rating" sistemi uygulanacaktır. Maksimum 
Rating, başlangıç sıralamasında sporcunun Blitz ELO ve UYD listelerindeki en yüksek 
puanını dikkate alan sıralama sistemidir. 

iii. Başlangıç sıralamasının belirlenmesinde Şubat 2016 UYD ve 26 Şubat 2016 tarihindeki 
güncel Blitz ELO listesi kullanılacaktır. Blitz ELO veya UYD derecesi olmayan sporcular için 
varsa standart ELO veya UKD derecelerinden en yüksek olanı kullanılacaktır. 

iv. Turnuva en çok 50 sporcu ile sınırlıdır. 
v. Turnuvaya katkı payı: 

Tüm kategoriler için sporcu başına 20 TL. katkı payı turnuva öncesinde kayıt masasında 
Burhaniye Satranç Spor Kulübü Dernek Makbuzu karşılığında alınacaktır. Burhaniye Satranç 
Spor Kulübü sporcuları ile kulübün Satranç Kurslarına katılan sporculardan katılım payı 10 TL 
olarak alınır. 

o BAŞVURU ve KAYIT  
o 27 Şubat 2016 Cumartesi günü saat 12:30’a kadar http://www.chessbur.wordpress.com 

adresindeki başvuru formu doldurularak internet üzerinden kayıt yapılır. Telefon, faks, 
elektronik posta, doğrudan başvuru gibi yollarla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. Kayıt kabul işlemlerinde http://www.chessbur.wordpress.com İnternet 
Sayfasından yapılan başvurunun tarih ve saatinin dijital kaydı başvuru sıralamasının 
belirlenmesinde esas alınır. 

o Kayıt yaptıran sporcuların eşlendirmeye dahil edilmeleri için 27 Şubat 2016 Cumartesi 
günü saat 14:00 – 16:00 arası müsabaka alanında kurulacak Kayıt Masasına 
başvurarak kayıt işlemini tamamlamaları ve katkı payını yatırmaları gerekmektedir. 

 
3. DEĞERLENDİRME: 

Şampiyona sonuçları şartlar sağlandığında FIDE Yıldırım ELO hesaplamalarına ve UYD (Ulusal 
Yıldırım Derecesi) hesaplarına gönderilecektir. 
 

4. EŞİTLİK BOZMA: 
i. Puan eşitliği durumunda Buchholz-1 (alttan), Buchholz-2 (alttan), Sonneborn Berger, 

Galibiyet Sayısı, Siyahlar ile en çok oynayan ve eşitlik halinde kura çekimi yöntemleri 
sıra ile uygulanır. 
 

İLİ BALIKESİR İLÇESİ BURHANİYE 

YARIŞMA ADI Burhaniye Satranç Spor Kulübü I. Yıldırım Satranç Turnuvası 

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ 27 Şubat 2016 YERİ 
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye 
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu 
Uygulama Oteli 

SON BAŞVURU TARİHİ 27 Şubat 2016 Saat: 15:30 SİSTEM 
11 Tur İsviçre Sistemi; 
Tempo 3 dk + 2 sn. 

KATEGORİLER  AÇIK tek kategoride düzenlenecektir. 

ORGANİZASYON 
Burhaniye Satranç Spor Kulübü - Burhaniye Satranç İlçe Temsilciliği – 
Burhaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü 

ÖDÜLLER İlk 3 dereceye madalya 

http://kampanya.tsf.org.tr/
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5.   İTİRAZ:  
 İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı kesindir. 
 
6. ÖZEL KONULAR: 

 FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik sayılma süresi 0 (sıfır) dakikadır. 
Satranç tahtasının başına, hakem müsabakayı başlattıktan sonra gelen bir oyuncu oyunu 
hükmen kaybeder. 

 İlk Tur eşlendirmeler tamamlandıktan sonra, müsabakalar başlamadan önce daha önce kayıt 
yaptırmış ve katkı payı yatırmış olmak kaydıyla müsabaka alanına gelen yarışmacılar, ELO 
veya UKD ratingine bakılmaksızın listenin en sonundan eşlendirmeye dahil edilir. 

 FIDE Satranç Kuralları 9,1.b. geçerlidir. 

 FIDE Satranç Kuralları 11.3.b uyarınca; bir oyun sırasında, bir oyuncunun oyun sahasında 
cep telefonu, elektronik haberleşme aracı veya satranç hamleleri önerebilecek her hangi bir 
cihaz bulundurması yasaktır. Tüm cep telefonları ve benzer elektronik aletlerin tümüyle 
kapalı olduğu sürece oyuncunun çantasında bulundurmasına hakem izin verebilir. 
Oyuncuların telefonu / elektronik haberleşme aracını içine koydukları çanta oyun süresince 
görünür bir yerde olacaktır. Oyuncu bir nedenle yarışma salonu dışına çıkarsa, çanta 
yarışma salonunda kalacaktır. Oyuncu çantası ile birlikte dışarıya çıkmak durumunda kalırsa 
mutlaka hakeme bildirecektir. Hakem oyuncunun telefonu ile birlikte dışarıya çıkmasına izin 
vermeyecektir. Bir oyuncunun hakemin izni olmaksızın bu türden cihazları içinde 
bulundurduğu bir çanta taşıması yasaktır. Bu türden bir cihazı oyun sahasında üzerinde 
bulundurduğu belirgin/aşikar ise söz konusu oyuncu oyunu kaybedecektir. Rakibi 
kazanacaktır. 

 Flaş kullanılarak görüntü alınması yasaktır. Sadece turnuva organizasyonunun yetkilendirdiği 
kişiler sesli ve görüntülü kayıt yapabilir, fotoğraf çekebilir. 

 Başvuru sayısına göre Başhakem tur sayısını ve eşlendirme sistemini değiştirmeye yetkilidir. 

 Tüm katılımcılar bu yönergeyi okumuş ve uymayı kabul etmiş sayılırlar. 
7.  ÖDÜLLER: 

 Dereceye giren sporculara verilecek ödüllerin belirlenmesinde final sıralamasına bakılır. 

 İlk üç dereceye madalya 
8. İLETİŞİM – ORGANİZASYON - KONAKLAMA: 

 Turnuva Direktörü: Birgi TUNA 

 GSM: 0532 345 27 27 

 Tel & Faks: 0.266 422 27 88  

 Turnuva ile ilgili her konuda yazışma adresi: birgituna@gmail.com 
 

 
9. PROGRAM: 

11 Tur İsviçre Sistemi 
Açık Kategorileri: 3 dk + 2 sn / hamle. 

 

 
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ I. YILDIRIM SATRANÇ TURNUVASI PROGRAMI 

 

 
AÇIKLAMA 

 

 
TARİH 

 
SAAT 

 

Son Başvuru Tarihi 27 Şubat 2016 Cumartesi 12:30 

Kayıt Masası Açılışı 

27 Şubat 2016 Cumartesi 

14:00 

Listelerin ilanı ve düzeltmeler için son saat 
17:15 

Teknik Toplantı  

Kayıt Masası Kapanışı 17:00 

1. Tur Eşlendirmelerin duyurulması 17:20 

1. TUR 17:30 

Diğer tur saatleri teknik toplantıda duyrulacaktır. 
Ödül töreni 11. Turun bitiminde yapılacaktır. 
 

tel:232
mailto:birgituna@gmail.com

