
61. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ŞENLİĞİ ONLİNE 

SATRANÇ TURNUVASI YÖNERGESİ 

  

1. GENEL HÜKÜMLER 

2. KATILIM ve BAŞVURU 

3. EŞİTLİK BOZMA 

4. DEĞERLENDİRME 

5. ÖDÜLLER 

6. İTİRAZ 

7. BİLDİRİM 

YARIŞMA ADI 61. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ŞENLİĞİ ONLİNE SATRANÇ TURNUVASI 

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ 06.07.2020 YERİ CHESS.COM 

SON BAŞVURU TARİHİ 04.07.2020 17:00 SİSTEM İSVİÇRE SİSTEMİ / 9 TUR 

DÜŞÜNME SÜRESİ 3’+2’’ EKLEMELİ TEMPO 

ORGANİZASYON AKŞEHİR BELEDİYESİ – TSF AKŞEHİR İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 

 

 

1.1 TSF satranç yarışmaları talimatlarının, prosedürlerinin, uygulama yönergelerinin ilgili kısımları, FIDE kuralları ve 
chess.com topluluk kuralları geçerlidir. ( https://www.chess.com/community ). 

 

 

 Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2019 - 2020 yılı vizesi yapılmış, 2013 ve öncesinde doğan sporcular katılabilir. 
 Turnuvada sporcular Açık Kategoride yarışacaktır. 
 Sporcular www.chess.com adresinden ücretsiz olarak kullanıcı adı oluşturduktan sonra veya var olan kullanıcı adları 

ile www.konya.tsf.org.tr adresinden çevrim içi kayıt yaptırmalıdır.. 
 Çevrim içi kayıt sırasında, sporcuların chess.com’da oluşturdukları kullanıcı adlarını yazmaları zorunludur. Uygun 

olmayan kullanıcı adına sahip olan sporcuların kayıtları silinecektir 
 Çevrim içi kayıt işlemini tamamlayan sporcular, turnuvanın düzenleneceği chess.com sayfasındaki grubuna (kulübüne) 

katılabilmeleri için aşağıdaki bağlantılardan kendilerinin başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

KATEGORİ ADI TURNUVA GRUP ( KULÜP) BAĞLANTISI 

AÇIK KATEGORİ 
https://www.chess.com/club/61-uluslararasi-aksehir-nasreddin-hoca-senligi-satranc- 

turnuvasi 

 Turnuvaya katılım işlemini tamamlamış (md. 2.3-2.4-2.5) sporcular, turnuva başlamadan bir saat önce chess.com’da 
katılmış oldukları grubun (kulübün), haber/mesaj bölümünde ilan edilecek turnuva bağlantısında “Turnuvaya 
Katıl” butonuna tıklamalıdır. 

 Turnuvaya katılım ve bu süreçteki üyelikler ücretsizdir 
 Kendi ülke federasyonu adına FIDE ID numarasına ve pasaporta sahip yabancı sporcular da lisans talimatı madde 

12.4’e göre lisans işlemlerini tamamlayarak turnuvaya katılabilirler. 
 

 

3.1 Derecelerin eş puanla paylaşılması halinde chess.com tarafından belirlenen eşitlik bozma yöntemleri kullanılır. 
 

 

4.1 Turnuva sonuçları Yıldırım Satranç ELO/ UKD hesaplamalarında kullanılmayacaktır. 
 

 

 Turnuvada, ilk beş dereceyi elde eden sporcularla en iyi dereceyi elde eden beş kadın sporcuya ve Akşehir de ikamet 

eden en iyi dereceyi elde eden sporcu ile kadın sporcuya Madalya verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen ödüller 

Akşehir Belediyesi tarafından verilecektir. 

Birinciye – En İyi Kadın Sporcuya Bisiklet İkinci – Beşincilere NASREDDİN Hocanın Ters Çalışan 

Saati. 

Akşehir İkamet Eden En iyi Sporcu – Kadın Sporcuya Bisiklet 

 Sporcular hak ettikleri ödüllerin tamamını alır. 
 Ödüle hak kazananların, açık adres bilgilerini 07 Temmuz 2020 Salı günü saat 18.00’e kadar aynurgezici@gmail.com 

adresine iletmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar istenilen bilgileri turnuva organizasyonuna iletmeyen sporcular 
ödüllerinden vazgeçmiş sayılır ve hak iddia edemezler. 

 

 

6.1 İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Chess.com ve moderatörlerin kararı nihaidir. 
 

 

 Turnuvada, İsviçre eşlendirme sistemi kullanılacaktır. 
 Katılımcı sayısının az olması durumunda, yeni tur sayısı chess.com tarafından belirlenmektedir. 
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61. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ŞENLİĞİ ONLİNE 

SATRANÇ TURNUVASI YÖNERGESİ 

  

8. İLETİŞİM 

9. PROGRAM 

 Tüm eşlendirme ve sonuçlar chess.com sitesinde duyurulacak, turnuva resmi sonuçları ise yarışmadan bir gün sonra İl 
Temsilciliği sayfasında ilan edilecektir. 

 Fair play kapsamında, chess.com topluluk kuralları geçerlidir. Bu kurallar sebebiyle turnuvadan çıkartılan 
sporcular hak iddia edemezler. 

 Tüm katılımcılar bu yönergeyi okumuş ve uymayı kabul etmiş sayılırlar. 
 

 

8.1. Turnuva Direktörü : Aynur Gezici İletişim Telefonu : 0505 7736700 
 

 

TURNUVA PROGRAMI 

Tarih Saat Açıklama 

 
06 Temmuz 2020 

Pazartesi 

18:00 Turnuva Kaydının Başlaması 

19:00 1. Tur * 

* Her tur bitiminde sonraki tur başlayacaktır. 

 


