
2. APAYDIN SATRANÇ İNTERNET LİGİ YÖNERGESİ 

Başlama-Bitiş Tarihi : 27 Eylül – 22 Kasım 2020 

Son Başvuru Tarihi : 20 Eylül 2020 Saat 17:00 

Yer   : https://lichess.org  

Düşünme Süresi : 2 dakika + 1 saniye eklemeli tempo 

Tur Süresi  : 90 dakika 

Eşlendirme Sistemi : Arena Takım Çarpışması (Birden fazla takımdan oluşan bir çarpışma, 

her oyuncu kendi takımı için puan kazanır) 

Organizasyon  : Apaydın Organizasyon 

 

1 – Turnuvaya, www.apaydinsatranc.com adresi üzerinden ilan edilecek başvuru formunu 

doldurmuş ve apaydinsatranc@gmail.com adresine bu başvuru formunu göndermiş takımlar 

katılabilir. 

2 – Takımlar en az 8 kişiden oluşmalıdır. Takımlardaki oyuncu sayısında üst sınırlama ya da 

herhangi başka bir kısıtlama yoktur. 

3 – Turnuva Arena Takım Çarpışması (Birden fazla takımdan oluşan bir çarpışma, her                                

oyuncu kendi takımı için puan kazanır) formatında düzenlenecektir.  

4 – Turnuvada yarışabilmek için, oyuncuların ad-soyad ve lichess kullanıcı adı bilgileri, takım 

idarecileri tarafından başvuru formunda bildirilmelidir. Daha sonra organizasyon tarafından 

başvuran takımlar için belirttikleri takım isimleriyle lichess takımları oluşturulacaktır. Son 

olarak, oyuncular kendilerine ait lichess takımlarına katılım göstererek yarışmaya hazır hale 

gelebileceklerdir. 

5 – Oyuncular tur saatinden önce turnuva linkine giriş yaparak, “Katıl” butonuna tıklayarak 

ilgili tura katılabilirler. 

6 – Turnuvada maçlar esnasında herhangi bir yolla dış kaynaklı yardım aldığı belirlenen 

(lichess.org tarafından) ya da platform topluluk kurallarına aykırı davranan sporcular 

turnuvadan çıkartılır. Organizasyon, kurallara uygun davranmayan ve ligin düzenini bozan 

herhangi bir sporcuyu nedenlerini sunarak yarışmadan çıkartabilir. 

7 – Turnuva aşağıda belirtilen programa göre düzenlenecektir. Turnuva linkleri ilgili lichess 

kulüp sayfalarının forum ve sohbet bölümünden, lichess üzerinden sporculara mesaj yoluyla, 

Apaydın Satranç sosyal medya hesaplarından, Türkiye Satranç Platformu facebook grubu 

üzerinden, kulüp idarecileri ile kurulacak ilgili WhatsApp gruplarından, turun olduğu gün 

paylaşılacaktır.  

8 – İlk turun ardından, katılım gösteren takımların %60’ ı birinci ligi, %40’ ı ikinci ligi 

oluşturacak ve ikinci turun ardından kalan turlarda oluşan sıralamaya göre, birinci ligin son 2 

takımı ikinci lige düşecek, ikinci ligin ilk 2 takımı birinci lige çıkacaktır. 8 haftanın ardından 

birinci ligde en çok şampiyonluk kazanan takım turnuvanın kazananı olacaktır.  

8 – Maçlar sırasında Berserk özelliği kapalı olacaktır.  

9 – Ligler boyunca yapılan maçlar, sporcuların lichess puanına etki edecektir.  

https://lichess.org/
http://www.apaydinsatranc.com/
mailto:apaydinsatranc@gmail.com


10 – Maçlar öncesinde veya maç sırasında, oyuncunun maçlara bağlanamama, maç 

esnasında internet bağlantısının kesilmesi ve benzeri oyuncudan kaynaklanan teknik 

sorunların oluşması durumunda sorumluluk ilgili oyuncuya aittir. 

11 – Takım isimleri ve oyuncuların lichess kullanıcı isimleri; toplumda şiddet ve korku 

yaratmayacak, tiksinti ve kötülük duygusu uyandırmayacak, ulusal birlik ve beraberliğin 

dışında eğilimleri çağrıştırmayacak; din, dil, ırk, etnik köken ayrımı yapmayacak biçimde 

olmalıdır. Oyuncular lichess kullanıcı isimlerinde, kendilerini temsil etmeyen, bir başka 

satranç oyuncusunun ismini veya ismini çağrıştıracak kullanıcı isimlerini kullanamazlar. Kaydı 

yapılan takım isimleri ve oyuncuların lichess kullanıcı isminden kaynaklanabilecek tüm 

itirazlarda sorumluluk ilgili takıma ve ilgili hesabı kullanan kişiye aittir. 

12 – Organizasyon, yarışmanın işleyişi, yarışmanın takvimi, takımların ve takımlara ait 

bildirilen oyuncuların iş ve işlemlerini, önceden bildirmek koşuluyla düzenleme hakkına 

sahiptir. 

 

PROGRAM 

Başvuru Tarihleri : 14 – 20 Eylül 2020 

Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2020 Saat 17:00 

Takımların İlan Edilme ve  

Sporcuların Takımlara Katılma Tarihleri: 21 – 24 Eylül 2020 

Tur 1 : 27 Eylül 2020 Pazar Saat 19:00 

Tur 2 : 4 Ekim 2020 Pazar Saat 19:00 

Tur 3 : 11 Ekim 2020 Pazar Saat 19:00 

Tur 4 : 18 Ekim 2020 Pazar Saat 19:00 

Tur 5 : 25 Ekim 2020 Pazar Saat 19:00 

Tur 6 : 1 Kasım 2020 Pazar Saat 19:00 

Tur 7 : 8 Kasım 2020 Pazar Saat 19:00 

Tur 8 : 15 Kasım 2020 Pazar Saat 19:00 

Tur 9 : 22 Kasım 2020 Pazar Saat 19:00 

 


