
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KONYA ŞUBESİ 

SATRANÇ TURNUVASI KATILIM ŞARTLARI 

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Satranç Turnuvası 12 Mayıs 2017 

Cuma günü başlayacaktır. 

2. Turnuva 07-15 ve 15 yaş üzeri iki grup halinde yapılacaktır.  

 07-15 Yaş Arası: 12.05.2010 tarihinden önce, 12.05.2002 tarihinden sonra 

doğanlar 

 15 Yaş Üzeri      : 12.05.2002 tarihinden önce doğanlar. 

3. Katılımcı sayısına göre tur sayısı belirlenecektir. Turnuvaya odamız üyeleri ve birinci 

derece yakınları katılabileceklerdir. 

4. Oyun süresi her oyun için bir saattir. Oyuncular birer saatlik süre içerisinde tüm 

hamlelerini yapmak zorundadır. Bu süre içinde bayrağı önce düşen oyuncu oyunu 

kaybeder. Yarışmalarda Giyotin Satranç kuralları uygulanacaktır. 

5. Yarışma alanına;  hakem ve görevliden başkası izinsiz kesinlikle giremez. 

6. Yarışmalarda oyuncuların her an kimlik bulundurmaları zorunludur. 

7. Belirtilen saatte turnuva salonuna gelmeyen oyuncu hükmen yenik sayılır. 

8. Hükmen yenilgi alan oyuncu tur bitmeden önce turnuvaya devam edeceğini 

bildirmediği takdirde yarışmadan çıkarılır. Herhangi bir sebeple 2 tura da gelmeyen 

oyuncu yarışmadan ihraç edilir. 

9. Her oyuncu satranç saatini ve notasyon formüllerini kullanmak zorundadır. 

10. Oyuncuların el yazılı, basılı veya başka türlü kaydedilmiş kaynaklardan yararlanması, 

hafıza güçlendirici veya başka nedenlerle hakem kağıdı dışında başka yardımcı not 

tutulması oyun boyunca yasaktır. 

11. Oyun süresince oyuncunun her türlü elektronik alet taşıması yasaktır. 

12. Oyun süresince herhangi bir şekilde rakibin dikkatini dağıtmak ya da rahatsız etmek 

yasaktır. 

13. Oyunu devam eden oyuncuların kendi aralarında veya seyircilerle herhangi bir şekilde 

fikir alışverişinde bulunmaları yasaktır. 

14. Oyuna devam eden oyuncuların, diğer gruplardaki oyuncuların bölgelerine girmeleri 

yasaktır. 

15. Oyunu bitiren her oyuncu, saati durdurur, taşları dizer, sonucu bildiren notasyon 

formüllerini imzalayarak hakeme teslim eder ve yarışma alanını terk eder. 

16. Oyun salonunda analiz yapmak yasaktır. 

17. Yarışmayı birden çok oyuncu, eş puanla birinci bitirdiği takdirde eşitlik bozma 

yarışması yapılabilir. 

18. Ortaya çıkacak anlaşmazlıkta, turnuva katılım koşullarının herhangi bir maddesinin 

yorumlanmasında, Baş Hakemin vereceği karar kesindir. 

19. Katılan oyuncular bu tüzüğü kabul etmiş sayılırlar. 


