
  NİLÜFER 16. SPOR ŞENLİKLERİ BRANŞ SATRANÇ 

TARİH 03 – 04 MAYIS 2017 
YER : ERA KOLEJİ 

                                     

UYGULAMA ESAS VE USÜLLERİ 
 

 

AMAÇ: 

 Çocuklarımıza; insan sağlığı için temel etkinlik olan “spor yapma” bilincinin, bir ömür boyu 
uygulanacak bir kültür olarak anlaşılmasını/içselleştirilmesini sağlamak,  

  Çocuklarımızın sportif etkinliklerin fiziksel kazanımlarının yanında, psikolojik ve sosyolojik yönden; 
iletişim, sosyalleşme, saygı görme / gösterme gibi birlikte yaşama ve iş yapma becerilerinin gelişmesini 
sağlamak,  

 Bu amaçlar doğrultusunda 16. Spor Şenliği içindeki sportif etkinliklerde;  Fair play (dürüst oyun / oyun 
dürüstlüğü) kapsamında oyun ve yarışma kurallarına riayet ederek sevgi, dostluk, kardeşlik ve 
arkadaşlık anlayışı içinde oyuncu, hakem, yönetici / eğitici ve izleyicilerin kişisel hırs, iddia ve 
beklentilerini bastırarak hoşgörülü ve sportmence davranış biçimlerini kazandırmaktır. 
 

KATILMA KURALLARI 
 

1. Şenliklere Nilüfer İlçesi içinde yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan kayıtlı 
öğrenciler katılabilecektir. 

2. Teknik toplantıya okulların Beden Eğitimi veya Satranç Öğretmenleri katılmak 
zorundadır.  

3. Teknik toplantı  28 / 04 / 2017 Cuma  günü saat:10:00’da Sadettin Türkün Ortaokulunda 
yapılacaktır.  

4. Teknik toplantıya katılmayan okullar müsabakalara alınmayacaktır. 
5. Teknik toplantıya okul onaylı listelerin getirilmesi zorunludur. 
  
 

OYUN KURALLARI 

 

1.Turnuva 5 ( beş ) kategoride; Minikler ( İlkokul 1-4 ) Küçükler ( Ortaokul 5-6 ) Yıldızlar (Ortaokul 7-8 )  

Gençler  ( 9-12) sınıflar ve sporcu velilerimiz arasında düzenlenecektir.Turnuvamız 2 gün sürecektir. 

2.Turnuva İsviçre sistemine göre 20 dakika + 30 sn/hamle olarak oynatılacaktır. 

3. Tur sayısı sporcu katılımına göre başhakem tarafından belirlenecektir. 

4.Turnuvada FIDE Satranç Kuralları, FIDE Turnuva Kuralları, TSF Yarışma Kuralları geçerlidir. 

5.Turnuva takım turnuvası şeklinde olacak ve okul takımları 4 asil 2 yedek sporcudan oluşacaktır.       

( Asıl sporculardan en az 1’i kız,  yedek sporculardan da 1 tanesi kız öğrenciden oluşacaktır.) 

6.Müracaat formundaki oyuncu sırası geçerli olacaktır. 

Açıklama : Asillerde 1. 2. 3. ve 4. Masada oynayan oyuncuların kendi aralarında yerleri 

değiştirilemez.Asil oyunculardan birinin oyundan çıkması halinde, yedek oyunculardan biri çıkan 

oyuncunun masasına oturur. Asil oyuncularda sıra kaydırması yapılamaz. 4. masa kız oyuncu 

masasıdır. 4. masadaki oyuncu çıkacaksa onun yerine mutlaka kız oyuncu oturmak zorundadır.  
7.Okullar öğrencilerini ve turnuvada okulunu temsil edecek yetkili kişiyi müracaat formunda yazılı olarak 

bildirmek zorundadırlar. 

 



8. Turlarda maça çıkış listesi vermeyen takımların bir önceki tur maça çıkış listesi geçerlidir. Takımlar en 

fazla bir eksik oyuncu ile maça başlayabilir. Takımın maça başlayabilmesi için en az 3 oyuncunun olması 

gerekir.Birden fazla eksik oyuncu olması halinde saatler çalıştırılır ve geç kalma süresi içinde takımın eksik 

oyuncusunun tamamlanması beklenir. 15 dakika içinde gelmeyen oyuncu ya da takım hükmen yenik sayılır; 

devam edeceğini bildirmediği takdirde sonraki tura alınmaz ve turnuvadan ihraç edilir. 

9. İki hükmen yenilgi alan takım turnuvadan çıkarılır. 

10.Notasyon ve saat kullanımı zorunludur. 

11. Eşlendirmelerde ve son derecelendirmede eşitlik bozma yöntemleri aşağıdaki sıra ile uygulanacaktır. Eşitlik 

bozmada önce maç puanı (2 kazanç, 1 beraberlik, 0 kayıp), masa puanı, sonneborn-berger ve buchholz’a 

bakılacaktır.    

12.Turnuvanın hakemleri turnuva öncesinde ilan edilecektir. 

13.Turnuva salonundaki düzen hakemler tarafından sağlanır, herkes hakemlerin yapacağı düzenlemelere 

uymak zorundadır. Turnuvadaki anlaşmazlıklarla ilgili son kararı başhakem verir.  

14.Oyunlara hakemler dışında hiç kimse müdahale edemez.  Oyuncular rakibini rahatsız edemez.  Turlar 

süresince sporcuların hakemler dışındaki kişilerle konuşması yasaktır. 

15. Başhakem, kurallara uymamakta ısrar eden oyuncu-ekiplere verilen iki ihtardan sonra hükmen yenilgilerine 

karar verebilir. 

16.Turnuvaya katılan okulların okul alanında kendilerine gösterilen alanların dışına çıkmamaları ve her türlü 

düzenleme uyarı ve okulun kurallarına uymaları önemle hatırlatılır.   

17.Her okul her kategoride sadece bir takımla katılabilir. 

18.Turnuvaya katılan tüm okullar SATRANÇ YÖNERGESİNİ okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. 

19. Sporcu lisansı veya Sporcu kartları birinci turdan önce kontrol edilecektir. (Sporcu Lisansları okul 

sporlarından, Sporcu Kartları Nilüfer Belediyesinden çıkarılabilir. Sadece birinin olması yeterlidir. ) 

20.Tüm kategorilerde ilk 5 ( beş )dereceye giren okulun asil ve yedek tüm sporcularına ve sorumlu 

öğretmenine madalya ve okula bir kupa verilecektir.  

21. Tüm kategorilerde ilk 5 ( beş ) sporcuya  madalya verilecektir. 

22. Tüm kategorilerde ilk 5 ( beş ) veliye de madalya verilecektir. 

23. Katılan tüm okullara katılım belgesi verilecektir. 

 

 

 

            Detaylı bilgi için; 
 

1. Mustafa ERGEMİCİ  : Kayapa İlkokulu ve Ortaokulu - 0 505 636 18 20 

2. Gülay SEVİNÇ   : Sadettin Türkün Ortaokulu - 0 505 582 58 31 

3. Figen Altay BAŞKAYA : Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu – 0 542 546 70 34 

4. Özgür YÜCEL   : İslam Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 0 505 560 00 94 

5. Ozan BİRCAN   : İbrahim Uyar İlkokulu – 0 552 227 14 44 

 

 

          

 NOT: SATRANÇ TURNUVASINA KATILIM LİSTESİ ÖRNEĞİ EKTEDİR. 
 

                                           

 

SATRANÇ BRANŞ YÜRÜTME KURULU 

 
NİLÜFER 16. SPOR ŞENLİKLERİ SATRANÇ YARIŞMALARI 



 

SATRANÇ TURNUVASINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİDİR. 

Not: Her kategori için ayrı liste düzenlenecektir. 
 

 

Okul Adı : …………………………………………………….. 
 

 

Kategorisi : …………………………………………… (MİNİKLER, KÜÇÜKLER, YILDIZLAR, GENÇLER) 

 

 

Sorumlu Öğretmen adı ve iletişim bilgileri:  

Adı Soyadı    Telefon Numarası   E-posta adresi 

……………..…………………..  …….……………………………… 

 ………….…………………………… 

 

 

ASİL LİSTESİ 

 
ADI VE SOYADI SINIFI DOĞUM YERİ DOĞUM YILI CİNSİYETİ 

1.      
2.     
3.     
4.    KIZ 

 

YEDEK LİSTESİ 
ADI VE SOYADI SINIFI DOĞUM YERİ DOĞUM YILI CİNSİYETİ 

1.     
2.    KIZ 

 

   

 
 

 

 

.... /…. / 2017 

 

TASDİK OLUNUR. 

 

 

……………………………. 

Okul Müdürü 


