
 
İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖĞRETMENLER ARASI ONLİNE SATRANÇ TURNUVASI 
 

1. Katılım: 
 

1. Turnuvaya İstanbul ilinde MEB’e bağlı okullarda görev alan tüm öğretmenler katılabilir. 
2. Katılımcılar www.lichess.org adresinden kullanıcı adı oluşturarak ücretsiz kayıt olabilirler. 
3. Turnuva başvuruları 18.06.2020 perşembe günü 00.00’a kadar; ad, soyad, telefon, e-mail adresi, ilçe 

ve okul bilgilerinin istendiği https://bit.ly/2XtJa1z adresindeki google form doldurularak yapılacaktır. 

 
2. Yer & Tarih: 
 

1. İlçe Turnuvaları 20.06.2020 Cumartesi Günü saat 17.00`da www.lichess.org sitesinde başlayacaktır.  
2. Online kayıt ve gruba katılma işlemini tamamlamış öğretmenlerimiz e-maillerine gönderilen link ve 

şifre ile turnuvaya katılabilirler.  
3. Final Turnuvası 27.06.2020 Cumartesi Günü saat 17.00’da www.lichess.org sitesinde başlayacaktır.  
4. Final turnuvasına ilçe turnuvalarında ilk 4’e giren öğretmenler e-maillerine gönderilen link ve şifre ile 

katılabilirler. 
 
3. Sistem & Zaman Temposu: 
 

1. İlçe turnuvaları Arena Sistemi ile 5 dakika + 3 saniye eklemeli tempoda toplam 90 dakika olacaktır. 
2. Final turnuvası İsviçre Sistemi ile 5 dakika+3 saniye eklemeli tempoda 9 tur olarak yapılacaktır.  
3. Derecelerin eş puanla paylaşılması halinde www.lichess.org sisteminde geçerli eşitlik bozma 

yöntemleri ile sıralamalar belirlenir. 
 
4. Bildirim: 
 

1. Tüm eşlendirme ve sonuçlar, yarışmanın yapıldığı online satranç sitesinden ve İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. 

2. İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. www.lichess.org sonuçları ve moderatörlerin kararı nihaidir. 
3. Sistemdeki özel anti-cheating yazılımı tarafından hile taraması yapılmaktadır. Hile yaptığı (program 

desteği aldığı) belirlenen sporcu hemen turnuvadan çıkarılacaktır. Bu oyuncular hiçbir hak ve ödül 
kazanamazlar. 

4. Canlı oyun esnasında rakip oyuncuya yönelik hile şüphesi oluşması durumunda maç sırasında 
“Şikayet Et” sekmesinden şikayetinizi iletmeniz gereklidir. 

 
5. Ödüller: 
 

1. İlçe turnuvaları aşamasında her ilçeden ilk 4’e giren katılımcılar final turnuvasına katılmaya hak 

kazanacaklardır. 

2. Final turnuvasında ilk 3 dereceye özel tasarım satranç takımı ve plaket, 4-10 arası derecelere satranç 
takımı verilecektir. 

İLETİŞİM 

Turnuva Direktörü: Cahit ÖZKAN   0 535 821 53 19 

Turnuva Direktörü: Ahmet NİZAMOĞLU  0 554 403 44 88  

istmemsatranc@gmail.com 
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