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ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ İLKOKULU
ORGANİZASYON

UYGULAMALI DERSLER

1. GENEL HÜKÜMLER
•
•

Özel Yakacık Balkanlar Koleji okul ve satranç turnuva etik kuralları geçerlidir.
Bütün öğrenciler dürüstlük ilkesi gereği hiçbir şekilde elektronik cihaz veya başka kişilerden
yardım almayacağını kabul eder.
Lichess.org sitesinin sisteminden kaynaklı olarak turnuvanın başlamasına veya ilerlemesine
engel olacak aksaklıklarda, Özel Yakacık Balkanlar Koleji Uygulamalı Dersler Bölümü
kararınca turnuva ertelenir ya da sonlandırılabilir.
2. KATILIM ve BAŞVURU

•

•
•

•

Turnuvaya https://lichess.org/ sitesinde aktif bir hesabı olan ve turnuva için belirlenmiş
şifreyi bilen Özel Yakacık Balkanlar Koleji bünyesinde ilkokul düzeyinde öğrenim gören tüm
öğrenciler katılabilir. Okul dışından katılım olmaması için turnuva şifresini paylaşmayınız.
Okulumuz dışından birisinin katıldığı tespit edildiğinde almış olduğu turnuva puanları
sıfırlanacak ve sonuca yansımayacaktır.
Turnuvaya katılacak öğrencimiz, velilerinin desteği ile turnuvaya katılmadan önce ev
ortamını satranç oynamak için elverişli hale getirme sürecini tamamlaması gerekmektedir.
Turnuva başvuruları son başvuru tarihi olan 25.12.2020 tarihine kadar yapılmalıdır.
Turnuva başlama saatinden sonra gelen kişiler de turnuvaya katılabilir, sistem kabul ediyor.
Fakat bu durumda daha az süreleri ve daha az maç yapma fırsatları olacaktır. Katılım ile
herhangi bir sorunla karşılaştığınızda WhatsApp ( GSM: 05367893955 ) üzerinden Satranç
Öğretmeniz Cengiz Topel’ den yardım alabilirsiniz.
Turnuva GRAND PRİX şeklindedir ve takip eden her ayın son haftasında bir turnuva
yapılacaktır, toplamda 6 turnuvadan oluşmaktadır ve Mayıs 2021 tarihine büyük ödüller
sahiplerini bulacaktır.

3. EŞİTLİK BOZMA
3.1

Lichess.org sisteminde derecelerin eş puanla paylaşılması halinde; Lichess.org sisteminde
geçerli eşitlik bozma yöntemleri ile sıralamalar belirlenir.

4. DEĞERLENDİRME
4.1

Turnuva sonuçları Lichess.org sistemindeki puan hesaplamasında kullanılacaktır.

5. ÖDÜLLER
•

Her ay Turnuva sonucunda ilk 5 dereceye giren öğrencilerimiz Özel Yakacık Balkanlar Koleji
sosyal medya platformlarından Lichess.org kullanıcı adları ve gerçek isimleri paylaşılarak
tebrik edilecektir.
Turnuva sonucunda ilk 5 dereceye giren öğrencilerimiz madalya ile ödüllendirilir ve başarı
belgesi verilir. Ayrıca tüm katılımcılara katılım belgesi verilir. Dereceye giren
öğrencilerimizin madalyaları Okulumuz da mini törenle kendilerine verilecektir veya isteğe
bağlı adreslerine kargo ile ulaştırılacaktır.
GRAND PRİX ödülü 6.turnuvadan sonra en çok puan toplayan öğrencilere verilecektir.
1. 300 tl. D&R Sanal Hediye Kartı.
2. 200 tl. D&R Sanal Hediye Kartı.
3. 150 tl. D&R Sanal Hediye Kartı.
Turnuvaya kayıt yaptıran öğrencilerimizin; adını, soyadını, sınıfını ve kullanıcı adını Satranç
Öğretmenimiz Cengiz TOPEL‘e (tel: 05367893955 )WhatsApp üzerinden iletilmelidir.
Yazılmaması durumunda dereceye giren öğrencilerimiz kim olduğunu anlamak
zorlaşmaktadır.
Turnuva sırasında internet bağlantısı kesilen, şarjı biten, Lichess.org sistemi tarafından
herhangi bir yazılımdan destek aldığı belirlenen, öğrenci ve sporcu ahlakına aykırı
davranan, başka birilerinden yardım aldığı tespit edilen öğrenci veya velileri hak iddia
edemezler.

•

•
•
•
•
•

•

6. İTİRAZ
6.1

İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Özel Yakacık Balkanlar Koleji Uygulamalı Dersler Bölümü
ve Lichess.org sisteminin kararları kesindir.

7. BİLDİRİM
7.1

Eşlendirmede Lichess.org yazılımı kullanılacaktır.

7.2

Turnuvanın başlangıç sıralamasında "Maksimum Rating" sistemi uygulanacaktır.
Maksimum Rating, başlangıç sıralamasında sporcunun Lichess.org sistemindeki en yüksek
puanını dikkate alan sıralama sistemidir.

7.3

Lichess.org sistemindeki özel hile önleyici yazılım ile otomatik hile taraması yapılacaktır.

7.4
Turnuva süresince her öğrenci tek kullanıcı adı ile yarışacaktır. Turnuva sırasında kullanıcı
adı ya da hesap değişikliği kabul edilmeyecektir.

7.5
Maç başlama saati geldiğinde ekranda otomatik olarak satranç tahtası açılacaktır ve
sizin hamle yapmanız gerekmektedir, belli bir süre hamle yapmadığınızda ( 60 sn. ) sistem
sizi mevcut tur için devre dışı bırakmaktadır. Dışarıdan katılımı engellemek adına turnuva
şifresini paylaşmamanızı önemle rica ediyoruz, dışarıdan bir katılımcı tespit edildiğinde o
sporcunun almış olduğu puanlar silinecektir.
•

Tüm katılımcılar bu yönergeyi okumuş ve yönergeye uymayı kabul etmiş sayılırlar.
8. İLETİŞİM

8.1

Turnuva Direktörü: CENGİZ TOPEL
GSM : 0536 789 39 55

9. PROGRAM
TURNUVA PROGRAMI
Tarih

26.12.2020

Saat

Açıklama

Başlama: 18:00

1.Tur başlaması

Bitiş: 19:00

2.Turnuvanın sona ermesi

Turnuvada eleme olmayacaktır, turnuva toplam süresi 60 dakikadır.
Turnuva süresi sonunda alınmış puanlar sonucunda dereceye giren
öğrencilerimiz belli olacaktır.

