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ı. crııe ı- Hüxüııı-en

1.1 Gençlik ve Spor Bakanlığınca iİan edilen özel hükümler ile TSF satranç yanşmalarl talimatlannln, prosedürlerinin, uygulama

yönergelerinin ilgili kısımlan, FlDE kuraIlan, ve chess,com topluluk kurallan geçedidir,( https://www.chess.com/community )

2. KAT|LIM ve BAŞWRU

2.1 il Seçmelerine, TSF lisansına sah|p 2020 - 2021 ylı vizesi yapılmış, 2014 - 2003 yıllan ve arasında doğan sporcular ve

İl Milli Eğitim Müdür|üğü'ne bağlı okullar katılabilirler.

2.2 Yarı

EĞiTiM VE öĞRETi
KADEMEsi

GENÇLER KATEGoRisi

sporcuIar Gen lve Kız Kategorisi olmak üzere toplam 10 kategoride yanşacaktır

2.3 Sporculann, c .com'a üye olurken kullanıcı adlannın, gerçek isim ve soy isimden oluşması ve isteyen sporcularün ilave

olarak sadece rakam kullanmaları gerekmektedir. Daha önceden chess.com üyeliği bulunan sporculann ise chess.com

pro{illerine ge isim ve soy isimlerini yazmalan gerekmektedir

2,4 Sporcular www,chess.com adresinden ücretsiz olarak kullanıcı adl oIuşturduktan sonra Veya var olan kullanıcl adlan ile

httns://okuld asatranc.tsf.orp.tı,/ adresinden çevrim içi kayıt yaptırmalıdır

2.5 Çevrim içi kayıt sıraslnda, sporculann chess.com,da oluşturduklan kullanıcı adlannı yazmalan zorunludur. Uygun olmayan

2.6
kullanlcl adlna sahip olan sporculann kayltlan silinecektir.

Çevrim içi kay( işlemini tamamlayan sporcular, il seçmelerinin düzenleneceği chess.com sayfasındaki grubuna (kulübüne)

katılabilmeleri çin aşağldaki bağlantılardan kendilennin başvuruda bulunmalan gerekmektedir

KATEGoRi ADl iL BiRiNciLiĞi GRUP KULÜP

MiNiKLER (B) KATE GOR Sl httos://Www,chess.com/club/il turnu kateooriadı

httos://www.chess.com/c lub/il turnuva kateqoriadı

httpsJ/www chess.com/club/il turnuva kateqoriadl

M N KLER (A) KZLAR KATEGoRlSl httos J/www.chess,com/club/il turnuVa kateqoriadl

KUÇUKLER KAT GoRlSl httDs://Www.chess,co m/club/il turnuva kateooriadl

DoĞUM TARiHLERi
YAŞ ARAL|Ğl (2020

YlLl lTlBARlYLE)YAR|şMA AşAMASl

6-7yaş2014 _ 2013
İl Seçmeleri (OnIine)

Yan Final (Online)

Türkiye Finali (Online)
itkokul

KATEGoRl ADl

MiNiKLER (B) KATEGORisi

8 -9 yaş
İl Seçmeleri (Online)

Yan Final (Online)

Tü*iye Finali (online)
ilkokulMiNiKLER (A) KATEGORiSi

10 - 11 yaş2010 _ 2009
İl Seçmeleri (Online)

Yan Final (0nline)

Türkiye Finali (Online)
ortaokulKüÇüKLER KATEGoRiSi

12 - 13 yaş
il Seçmeleri (OnIine)

Yan Final (Online)

Türkiye Finali (Online)
ortaokulYlLDlztAR KATEGoRiSi

14 - 17 yaş2006 _ 2003

il seçmeIeri (online)

Yan Final (online)

Türkiye Finali (Online)
Lise

MiNiKLER (B) xzl-ın xnrEconlsi
Mjıılxı-En tıl KATEGoRisi

KU UKLER Kl R KATEGORlSl httos ://www. chess,com/c lub/il turnuva kateqoriadl

2012 - 01 .09,2010

2008 _ 01.09.2006

BAĞLANTlsl
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httos://www.c hess.com/cIub/il turnuva kateooriadı

htt //www.chess.com/club/ıl turnuva kate oriadı

GEN LER KlZLAR KATEGoRiSi //www.chess.com/club/i turnuVa oriadı
2.7 lseçmeleri ne katılım işlemini tamamlamış (md. 2.3-2.4-2.5I sporcular, turnuva başlamadan bir saat önce

chess.com'da kaİlmıŞ olduklan grubun (kulübün}, haber/mesaj bölümünde ilan edilecek turnuva bağ|antısında
"Turnuvaya Katll" butonuna tlklamalıdır.
ll seçmelerine katıhm ve bu süreçteki üyelikler ücretsizdir,

3. EşiTLiK BozMA

h

z,o

l, ,1 Derecelerin eş puan|a paylaşılması halinde chess.com tarafından belirlenen eşitlik bozma yöntemterj kullanıllr,
0kullann sıralamalannda, kategorilerde her takımın en çok puan kazanan 3 sporcusunun puanlan toplamına bakılır.
Okul sıralamasında, derecelerin eş puanla paylaşılması halinde, sırasıyla okulun en iyi dereceyi elde eden üç sporcusunun
a) puanlannlntoplamlna

b) Sonnebom-Bergerpuanlannıntoplamına
c) final sıralamasında elde ettikleri derecelerin toplamına (toplamı az olan avantajlıdır,) bakılır.

4, DEGERLENDlRME

4.1

4.2
ll seçmeleri sonuçlan Yıldırım Satranç ELO/ UYS hesaplamalan nda kullan ılmayacaktır.
Final sıralamasında İl seçmelerini tamamlayan sporculann %10 u Yan Flnalde oynamaya hak kazanır

5. oDuLLER

5.'| KategorilerindÖ ilk üç dereceyi elde eden okullara Kupa, bireysel sıralamada ilk üç dereceyi elde eden sporculara ise
Madalya verilecektir. En az 3 sporcu ile katılan okul|ar sıralamaya dahil edilir.

6. iTiRAZ

6.'l İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Chess.com ve moderatörlerin karan nihaidir

7. BiLDiRiM

ll seçmelen, lsviçre eşlendirme sistemi kullanılacaktır.

ll seçmelerinin, 02-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Chess.com piatformu üzerinden 3'+2" zaman temposu ile 9 tur
üzerinden oyıİanması gerekmektedir. Katılımcı sayısının az olması durumunda chess.com tarafından belirlenen tur
sayısı geçedi !lacaktır.
Tüm eşlendinı{e ve sonuçlar chess.com sitesinde duyurulacak, İl seçmeleri resmi sonuçlan ise yanşmadan bir gün sonra İl

TemsilciIiği sayfasında ilan edilecektir,
Yanşmalara ait duyurular, kayıt sistemi ve diğer bilgilendirmeler, Spor Hizmetleri Genel lVüdüdüğü Okul Sporlan Daire
Başkanlığının https://spor,qsb.oov.tr/okulsoortal/ adresinden ve Türkiye Satranç Federasyonunun ana sayfası ile il

temsilcilikleri sayfalarından yayınlanacaktır.

Fair play kapsamında, chess,com topluluk kurallan geçerlidir. Bu kurallar sebebiyle İl Seçmelerinden çıkartılan sporcular hak
jddia edemezler.
il seçmelerinden itibaren kullanlcı adı değiştiren veya kullanıcı adı engellenen sporcular, yeni kullanıcı adlanyla yanşmanln

dağer etaplanna devam edemeyecektir.
İl seçmeleri sonuçlannın il temsilcileri tarafından 16 Nisan 2021 tarihine kadar okulspodari@tsf,orq.tr adresine ulaştınlması
gerekmektedir,

Tüm katllımcllar bu yönergeyi okumuş ve uymayl kabul etmiş sayllırlar.

7.3

7,4

7.5

7.6

7.7

7.8

8. iLET|şiM

YlLDlZLAR KATEGoRjSi

GENçLER KATEGoRiSi

8.1. TUrnuVaDirektörü:

YlLDlZLAR KlZLAR KATEGoRlSi
httDs://w!Vw,chess.com/club/il turnuva kateqoriadl

7.1

7.2

iletiş|m Telefonu :
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AçıklamaSaatTarih

Turnuva Kaydının Başlaması

1. Tur -

- 
Her tur bitiminde sonraki tur başlayacaktır,



oNEMLl DUYURt;

Tüın Dünya'yı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-l9 salgını nedeniyle
okul spor faaliyetleri devletiınizce alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe
kadar durdıırulmuştur.

Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden kufiulınalaı,ı aınacıyla okul

çağındaki çocuklarımızın hem zihinsel gelişiınini desteklemek ve hemde
sosyalleşmelerini sağIamak için Bakanlığımızca Okul Sporları Onliıre Satranç
Turnuvalarının düzenlenmesine karar verilıniştir.

Bakanlığımızca, 8l il genelinde gerçekleştirilecek Il Seçmeleri. Yarı Final
ve Tüı*iye Finali turnuvalarının yarışma yönergeleri belirlenen takvim
doğru|tusunda Okul Sporları Daire Başkanlığının resmi web sayfasından ve

Türkiye Satranç Federasyonunun merkez ve il teınsilcilikleri sayfalarından
yayımlanacaktır.

Yayıınlanan yönergede yer alan hususlar çerçevesinde her kadeırıedeki
öğrenci sporcular yukarlda beliıtilen intemet sayfaları Üzerinden açılacak online
kayıt formunu doldurarak 30 Maıt 202l tarlhine kadar il Seçııeleri turnuvalarına

katılmak için başvuruda bulunabilirler.

Sporcuların, chess.coın'a üye olurken kullanıcı adlarının, gerçek isim ve

soy isimden oluşması ve isteyen sporcuların ilave olarak sadece rakam

kullanınaları gerekmektedir. Daha önceden chess.com üyeliği bulunan

sporcuların ise chess.com profillerine gerçek isiın ve soy isimlerini yazmalarl
gerekmektedir.

adı
ile

il seçmeleri turnuvalan sonunda her kategori ve cinsiyette ilin katılım

sayısına göre %l0,Iuk başarı dilimine giren öğrenci sporcular yarı Final

turnuvalarına katılmaya hak kazanacaktır. Yarı Final turnuvaları neticesinde

Türkiye Finallerine katılmaya hak kazananların listesi belirlenerek ayrıca ilan

edilecektir.

Turnuvaya katılacak tüm öğrenci sporcuları ııııza başaıılar dileriz

Sporcular www.chess.coıı adresinden ücretsiz olarak kullanıcı
oluşturduktan sonra veya var olan kullanıcı adları

https:i/okuldasatranc.tsf'.org.trl adresinden çevriırı içi kayıt yaptırmalıdır.


