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24 KASIM öĞnırıııırı-ın e üNü sATRAııç
runııuvısı yöırneesı

IL İLçE KIRIKHAN
YARIŞMA ADI 24 KASIM öĞRET]I4EİıLER GijNü sırmı,ıÇ runıı.ıvısı
BAŞLAMA-BITIŞ
TARİHİ |a l lll2016 YERİ KIRIKHAN oGRETlt4ENEVI

VE ASO İVÜDÜRLÜĞÜ
SON BAŞVURU
TARİHİ t6lLll2o16 Perşehbe saat: 18lo0 sİsTEM 6 Tur İsviçre sistemi

DÜSÜtÜME SÜRESİ 20 dakaka hlzll satranç

ORGANİZASYON KIRıKHAN ILçE MILLİ EĞrrİı4 MüDüRÜLĞÜ,

öDüLLER -ılk 3 dereceyi alan sporculara kupa Ve madalya veriieciktiıı
-En iyi bayan sporcuya kupa ve madaıya Verilecektir.

FIDE sat.anç Kurallan ve TsF l4evzuatl ile lJygulama Yönergesi hükümle.i geçerlidir,

2.1. KİtegoİılĞr! Yanşmaya ıinkhan İlçesinde görev yapan bütiio öğıetmenler başvuİabiliİ,
2.2, Ba§vuru:

2,2.|. Başvurıılaİ, bhersel olaxak ercinaladaq36tDhotrİıail,com e-posta adesine yapılacak olup
(Tc,ad soya4 telefon razdacak), 505 854 40 22 nolu telefona (Eüin ALADAĞ) bilgitendirrİle
yapılacakt]İ.

3.1. Kıyrt-Kontfolİ$omıeri:
3.1.1. Tiim sporcular, programda öng&ülen siire içerisinde Ka},1t.lKonhol Masalan'nda kayıt kontrol

işle0ıerini yaptırmak zorundadİ.
3.2. Yıİtşmı U§ulü:

3.2.1. Bitinci Tuİ eşlendirmesi belirtilen !,rograma göre yapılacakhr. Birinci Tur eşlendirmesi ilan
edildıken soma golen iünuva kaydı buluııan sporculaı aynm gözetilıneksizin ilk tuı
eşlendirmesiıe üstenio solıuna eHenerek aİnacaktır, (Bkz. Pİogram)

3,2.2. Birinci ttır başladıkan sonİa gelen fumuva},a kaydınr yaptrmrş §porculaİ biİ sobraki tura
a]ıır. ikinci tula|an önce sımlaDa yenileneİek eşlendiİneye devam €dilecektfu. lkinci tur
€şlendirmesi duyuıulduktan soım yanşmaya yeni s!ıorcu alhmn?,

3.2.3. Kat ıma göre trıİ sayı§ıft ve €şlendirme sistemini değştirmeye b6şhakem yetkilidir. Böyle§i
bir durumda yeni pıogram Teknik Toplantıda duyıırulul,

3,2,4. Bt tüa kahlmaüan §porcular trünuvaya deıam edeceLlerini başhakeİoe yazıll olaİak
bildirmedike, hğİhangi bir nedenle fü tüa kablmayaıı sporcıılaı eşlendimedeıı çıkanlırlar.

3.3. Eşitlik Bozmo: Yanşı1ra sonulda bir deleceyi eş puanlı sporculann paylaşıİıas1 duIumunda; sımsl ile
Buctüolz-ı(alttan), Buclüolz-2(atttan), sonnebom Berger, Galibiyğ sai'rsl, siyablar ile on çok
o}iİatan (Most black) ve €şidik halinde kuİa çekimi yönreElerine başvrıfuluI,

3.4. İtiİaz: İtiraz kurulu oluşhırulnayacak olup, boşhskemin kaün kesindt.

1. GENEL MLER

KA VE KATILIM

YARlŞMA trsAsLARl, KoNULAR



4.1.Fina1 sıralamasıııa göre ilk üç sporcu ile en iy bayan sporcuya htpa ve madalya verilecei.lir,

5.1, Yanşrrıada FIDE satranç Kurallan 6.7.1. rıyarınca hiikmen yenik sayılma süesi 5

oeş) dakika olatak beli.lenmiştir. saüanç tahtaslfin başına, hükrnen yenik saylına süresinden soffa
gelen bir oylıiıou otlıtlu kaybeder. Bu süe bakemin turu başlatİğ anün itibaİen heseplanr,

5.2. Yanşoada FIDE satİanç Kuİalları 9.1.2 geçerlidir,

5.3. FIDE satranç Kurallan ı 1.3,2.1, 11.3.2.2, uyonnco; bir oyım §fasmda, bir oyuDcunun o}T m sabasrnda cep

telefonu, elektronik haberleşme aIacl veya satranç haıııleıeri öne.ebiıecek her hangi bir cihaz
bulundurma§ı }asaknr. Tüm cep telefoDlan ve beDzer elekhonik aletlerin tiimüyle kapall olduğu siirece

o},unctmun çantasmala bulundurrıa§üna hakem izin verebiliİ, oyuncularm telefonu / elekhonik
habeileşme aracınr içine koyduklan çantı oyun süe§ince göİünü bir yeİde olacakttr. oyuncu biI
n€deİle },anşfıa salonu dlşına çıkar§a, çanta yanşİrüa salonuİıda kalacaktıİ- oyııncu çantası ile biİlikte
dışanya çıkrİıak duumunda kafusa mutlaka hakeme bildirecehir. Hakem oyuıcunun teı€fonu ile
biİlikte d§anya çftmasma iziıı vermeyecektif. Bil oyncunuD hakemin iali olnrak§zm bu tiirden

cihazlan içinde bulundurduğu bir çanta taşırı,ıası yasaktır. Bu tiirden bir cihazı oyun sahaslnda iizerinde
bulundurduğu belirgiıı/aşikar ise söz konusu o},ııncu o}Tınu kaybedecekiı, Rakibi kazanacaktır,

5.4.Tiim eşlendirme ve sonuçla, yanşİıa §aloıilarmda panolaİda duyuIulacakıi.
5.5. Yaüşmaya kıtian tiim kıtümc ır bu yöneİgeyi okumuş ve uymıyı kıbul etmiş satıIrlar,
5.6. FIDE HzL sahanç Kuallan Ek A-4 geçeİİdir,

Yanşrrıa ile ilgili hğI türlü bilgi TSF Kmkhan
ALADAĞ 'dan aLDabiln. (TeL505 854 40 22)

Tem§ilcisi Müdürü Ersin

24 KAsrM ÖĞnerıırııı-en cÜNÜ SATRAİıç
TURNUVASI YÖtÜERGESİ

AçIKLAMA TARİIİ sAAT
Kıyüt Kontrol işlemlerinin Başlamasl

06/|1120|6 Pazar

09:00

Kıyıt Kolrtrol İşıemleriniD Kapıtdma§ü 09:l5

Teknik Toplarıtı 09:30

ı. Tüİ Eşıondlİm€§inin duyurulma§ı

18/11/2016 cumsrte§i

09:45

l. TUR ı0:00

2. TUR l1:00

3. TUR 12i00

4. TUR ı4:00

5. TUR 15:00

6. TUR l6:00

ödül Töreni 17:00
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