
SATRANÇ 

NİLÜFER 20. ULUSLARARASI SPOR ŞENLİKLERİ 

 

20 NİSAN             

20 MAYIS 2022 

                                     

BRANŞ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESAS VE USÜLLERİ 

AMAÇLARIMIZ:  

 

 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 20. 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. Spor Şenliğine katılan öğrenci, öğretmen ve idarecilerin Covid-19 ile ilgili talimatlara mutlaka uymaları 

gerekmektedir. 

2. Spor Şenliğine katılan öğrencilerin yarışma öncesinde ve sonrasındaki sağlık durumlarının takibi ile ilgili 

sorumluluk, okulun öğretmen ve idarecilerine aittir. Covid-19 semptomlarından herhangi birinin belirtisini 

gösteren 

öğrenciler yarışma alanına getirilmeyecektir. 

3. Katılımcılar Covid-19 tedbirleri kapsamında salon sporlarında ve açık alan sahalarında uygulanacak olan 

kurallara uymak zorundadır. 

4. Etkinlik alanlarında öğretmen, idareci ve sporcu öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli olarak 

bulunmaları gerekmektedir. 

5. Spor Şenliğine katılacak öğrencilerin Veli İzin dilekçeleri mutlaka alınacak, bu belgeler okulun öğretmeni veya 

okul idaresi tarafından branş koordinatörlerine teslim edilecektir. 

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

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

8. Teknik toplantı 27/04/ 2022 Çarşamba günü saat:15.30’da Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu’nda yapılacaktır.  

9. Teknik toplantıya katılmayan ve okul müdürü onaylı başvuru formlarını teknik toplantıda branş yürütme kuruluna 

teslim etmeyen okullar müsabakalara ALINMAYACAKTIR. 

 

BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ: 
 

1.BAŞVURU: Nilüfer 20. Spor Şenlikleri Satranç Yarışmalarına e-posta ile son başvuru tarihi 25  Nisan  2022 

Pazartesi  günüdür. 

2. Nilüfer 20. Spor Şenlikleri Satranç Yarışmalarına katılacak okullar, takım listelerini ekte gönderilen “excel” formunu 

bilgisayar ortamında eksiksiz doldurarak, satranckayit@gmail.com mail adresine göndermeleri ile mümkündür. 

Kaydınız son kayıt tarihine kadar, doğru ve tam olarak doldurduğunuz ve e-posta attığınız günün akşamı e-posta ile geri 

dönüş yapılarak onaylanacaktır. Ayrıca “excel” formunun çıktısı okul müdürüne onaylatılıp teknik toplantıya getirilerek 

branş yürütme kuruluna teslim edilecektir. Okul müdürü onaylı formu teslim etmeyen okullar yarışmaya alınmayacaktır. 

3.Başvuru için Formların doldurulması bilgisayar ortamında olacak, “excel” formatında ( taratılmadan ) mail yolu ile 

gönderilecektir. ( Elle doldurulan, ya da doldurulup çıktısı alınan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)  

4.Okullar her kategoride en fazla 1 (bir) takımla yarışmalara katılabilir. Her kategori için başvuru formları ayrı ayrı 

doldurulacaktır. 

5.Formda bulunan “Okul Adı”, “Kategorisi”, “Adı - Soyadı”, “T.C. No”, “Sınıfı”, “Cinsiyeti”, “İletişim” ve “Onay” 

bölümünde eksik veya yanlış bilgi içeren formlarla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 

OYUN KURALLARI: 
 

1. a) 10 / 05 / 2022 Salı  günü, Gençler Genel ve Gençler Kız ( Lise 9.-12. Sınıflar ) kategorilerinde “Hızlı Satranç”   

olarak düzenlenecek ve 1 gün sürecektir. Aynı gün sporcularımızın velileri arasında da “Hızlı Satranç” turnuvası 

düzenlenecektir. 

b) 11 / 05 / 2022 Çarşamba günü Küçükler Genel – Küçükler Kız( Ortaokul 5.-6. Sınıflar ), Yıldızlar Genel ve 

Yıldızlar Kız (Ortaokul 7.- 8. Sınıflar ) kategorilerinde “Hızlı Satranç” olarak düzenlenecek ve 1 gün sürecektir. 

Aynı gün sporcularımızın velileri arasında da “Hızlı Satranç” turnuvası düzenlenecektir. 



c) 12 / 05 / 2022 Perşembe günü, Minikler Genel ve Minikler ( 1.-4. Sınflar ), kategorilerinde “Hızlı Satranç” 

olarak düzenlenecek ve 1 gün sürecektir. Aynı gün sporcularımızın velileri arasında da “Hızlı Satranç” turnuvası 

düzenlenecektir. 

d) Satranç turnuvamız Nilüfer Belediyesi Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. 

2. Turnuva İsviçre sistemine göre 15 dakika + 5 sn/hamle ( Hızlı Satranç ) olarak oynatılacaktır. 

3. Tur sayısı ve eşlendirme sistemi okul katılımına göre başhakem tarafından belirlenecektir. 

 

 

 

TAKIM SAYISI  TURNUVA TİPİ  TUR SAYISI 

2 - 4  ÇİFT TUR BERGER  2 - 6 

5 - 8  BERGER  5 - 7 

9 - 16  İSVİÇRE SİSTEMİ 5 

17 - Üstü  İSVİÇRE SİSTEMİ  6 

 

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

5. Turnuva takım turnuvası şeklinde olacak ve okul takımları genel (erkek veya karma) ve kız olmak üzere toplam  

8 kategoride gerçekleştirilecektir. Takımlar 4 asil 2 yedek sporcudan oluşacaktır.       

 

 

KATEGORİLER YAŞ GRUPLARI 

MİNİKLER GENEL İlkokul (1. – 2. – 3. -4. Sınıflar) 

MİNİKLER KIZLAR İlkokul (1. – 2. – 3. -4. Sınıflar) 

KÜÇÜKLER GENEL Ortaokul (5. – 6. Sınıflar) 

KÜÇÜKLER KIZLAR Ortaokul (5. – 6. Sınıflar) 

YILDIZLAR GENEL Ortaokul (7. – 8. Sınıflar) 

YILDIZLAR KIZLAR Ortaokul (7. – 8. Sınıflar) 

GENÇLER GENEL Lise (9. – 10. – 11. – 12. Sınıflar) 

GENÇLER KIZLAR Lise (9. – 10. – 11. – 12. Sınıflar) 

 

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİ: 
 

1. Başvuru formundaki sporcu sırası geçerli olacaktır. Başvuru Listesinde Ana liste nasıl verildiyse o liste üzerinden 

maça çıkış işlemi yapılacaktır. Verilen Ana Listeler yarışmanın sonuna kadar değiştirilemez. 

2. Takımlarda, maça çıkış sırasında; her turda, ana liste sırası bozulmadan yukarıdan aşağıya doğru işaretlenen 

herhangi dört sporcu sıra ile yer alır, 

3. Takım ana listeleri ilan edilen tur başlangıç saatinden önce verilecektir. 

4. Birinci tur öncesi, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi durumunda, Başhakem ana listede yer alan 

ve en üstteki ilk dört sporcuyu birinci turda yer alacak sporcular olarak duyurur. 

5. Sonraki turlarda, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi durumunda Başhakem bir önceki turda yer 

alan dört sporcuyu o turda yer alacak sporcular olarak duyurur. 

 

EKSİK SPORCU VE HÜKMEN KAYBETME: 

 
1. Bir takım, en fazla bir eksik sporcu ile maça başlayabilir ve o tur maçlarını tamamlayabilir. 

2. Turun başlangıcında, bir takımın, iki veya daha fazla sporcusunun eksik olması durumunda maç başlatılmaz, takım, 

geç kalma süresi sonunda eksik sporcularının gelmemesi halinde o turda hükmen kaybeder. 

3. Maça çıkış listesinde eksik işaretlenerek, maça çıkış listesi verilemez. (örnek; 1-3-4 gibi) 

4. Birden fazla eksik sporcu olması halinde saatler çalıştırılır ve geç kalma süresi içinde takımın eksik sporcusunun 

tamamlanması beklenir. 10 dakika içinde gelmeyen sporcu ya da takım hükmen yenik sayılır; devam edeceğini 

bildirmediği takdirde sonraki tura alınmaz ve turnuvadan ihraç edilir. 

5. 2 tur müsabakaya çıkmayarak hükmen kaybeden sporcular, sonraki turlarda maça çıkış listesinde yer alamaz. 2 tur 

müsabakaya çıkmayarak hükmen kaybeden takımlar turnuvadan çıkarılırlar. İki hükmen yenilgi alan takım ve 

sporcu turnuvadan çıkarılır. 

 

EŞİTLİK BOZMA: 
 

Eşlendirmelerde ve son derecelendirmede eşitlik bozma yöntemleri aşağıdaki sıra ile uygulanacaktır: 

 

1 - İsviçre Sisteminde, derecelerin eş puanla paylaşılması halinde sırası ile: Maç puanı (kazanç:2, beraberlik:1, 

kayıp:0)[13], Olimpiad Khanty Mansysk Matchpoints (2-1-0)[56], Masa Puanı[1], Aralarındaki Maç[14] ve Kura 

Çekimi eşitlik bozma yöntemleri uygulanır.   



2 - Berger Sistemi; Maç puanı(2, 1, 0)[13], Olympiad Khanty Mansysk, Sonneborn-Berger[57], Masa Puanı[1], 

Aralarındaki Maç[14], Kura eşitlik bozma yöntemleri uygulanacaktır. 

 

DİĞER HUSUSLAR: 
 

1. O

kullar 

öğrencilerini ve turnuvada okulunu temsil edecek yetkili kişiyi  başvuru formunda yazılı olarak bildirmek 

zorundadırlar. 

2. Hızlı Satranç Turnuvası,  “Notasyon” hamle yazılması yoktur. Saat kullanımı zorunludur. 

3. Turnuvanın hakemleri turnuva öncesinde ilan edilecektir. 

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

zorundadır. Turnuvadaki anlaşmazlıklarla ilgili son kararı başhakem verir.  

5. Sporculara hakemler dışında hiç kimse müdahale edemez. Sporcular rakibini rahatsız edemez.  Turlar süresince 

sporcuların hakemler dışındaki kişilerle konuşması yasaktır. 

6. ÖNEMLİ UYARI: Bir oyun sırasında bir sporcunun oyun sahasında (cebinde, çantasında, montunda vb.) CEP 

TELEFONU vb. herhangi bir elektronik cihaz bulundurması yasaktır. Oyun sırasında oyun salonunda bu 

türden bir cihaz bulundurduğu tespit edilen sporcu maçı kaybedecektir. (mat eden sporcunun salon dışına çıkana 

kadar üzerinde telefon tespit edilmesi de dahildir.)  ( FİDE KURALLARI - 11.3.2.1 – 01 Ocak 2018 ) 

7. Başhakem, kurallara uymamakta ısrar eden oyunculara - ekiplere verilen iki ihtardan sonra hükmen yenilgilerine 

karar verebilir. 

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

düzenleme uyarı ve okulun kurallarına uymaları önemle hatırlatılır.   

9. Her okul her kategoride EN FAZLA BİR TAKIMLA katılabilir. 

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

11. Tüm kategorilerde ilk 5 dereceye giren okulun asil ve yedek tüm sporcularına ve sorumlu öğretmenine 

madalya ve okula bir kupa verilecektir.  

12. Tüm kategorilerde ilk 5 ( beş ) sporcuya da madalya verilecektir.  

13. İlk 5 ( beş ) veliye de madalya verilecektir.  

 

BRANŞ TEKNİK YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ 

 
Adı Soyadı    Görev Yaptığı Kurum   İletişim Numarası 

 

Mustafa ERGEMİCİ     Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu (505) 636 18 20 

Gülay SEVİNÇ Sadettin Türkün Ortaokulu (505) 582 58 31 

Figen Altay BAŞKAYA Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu (542) 546 70 34 

Özgür YÜCEL Barış Anadolu Lisesi (505) 560 00 94 

Ozan BİRCAN İbrahim Uyar İlkokulu (552) 227 14 44 

Fevzi BIYIKLI M.Kemal Coşkunöz M.T.A.L. (505) 771 23 60 

Birsen ARKAN Vahide Aktuğ Ortaokulu (538) 487 04 32 

Mustafa KAYRAK Işıktepe Rüveyda Dörtçelik İlk-Orta O. (505) 528 88 34 

Ercan ÜRKMEZ Görükle Dumlupınar İlkokulu (535) 923 61 45 

Şener AKPINAR Nilüfer Belediyesi Rotary İlkokulu (505) 946 53 38 

 

NOT: SATRANÇ TURNUVASINA BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ EKTEDİR. 
 

(Okul müdürü onaylı başvuru formları, teknik toplantıda MUTLAKA branş yürütme kuruluna teslim 

edilecektir.) 

 

 

 

 

YARIŞMA ADI  KATEGORİ YARIŞMA TARİHİ SON BAŞVURU  

Nilüfer 20. Spor 

Şenlikleri 

 Hızlı Satranç 

Takım Yarışması 

Gençler Genel – Gençler Kızlar   
10 Mayıs  2022              

Salı 

25 Nisan 2022 

Pazartesi  

Küçükler Genel –  Küçükler Kızlar 
11 Mayıs 2022 

Çarşamba 

25 Nisan 2022 

Pazartesi  

Yıldızlar Genel – Yıldızlar Kızlar 
11 Mayıs 2022 

Çarşamba 

25 Nisan 2022 

Pazartesi  

Minikler Genel – Minikler Kızlar 
12 Mayıs 2022 

Perşembe 

25 Nisan 2022 

Pazartesi  

HER ÜÇ GÜN İÇİN UYGULANACAK TURNUVA GENEL PROGRAMI 



 

 
TARİH SAAT AÇIKLAMA 

TURNUVA ADI ve 

TARİHLERİ 

 

1 –  GENÇLER 

 

           10 MAYIS 2022 

 

2 -  KÜÇÜKLER –    

YILDIZLAR 

 

           11 MAYIS 2022  

 

3 - MİNİKLER  

  

          12  MAYIS  2022 

 

09:30 Açılış Töreni ve Teknik Toplantı 

10:15 1. Tur 

11:15 2. Tur 

12:15 3. Tur 

13:15 4. Tur 

14:15 5. Tur 

Gerek Duyulursa… 15:15 Tur 

 Ödül Töreni  Son Maç Bitiminde… 


