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KÜÇÜKÇEKMECE
Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu,
Küçükçekmece/İSTANBUL

SİSTEM 7 Set İsviçre Sistemi
24.10.2019 23.00
TÜRK MANGALASI 10 dk.
MANGALA FEDERASYONU
3. Maddede Açıklandığı gibi.

GENEL ESASLAR
1. KURALLAR
a. Mangala Turnuvasında, Mangala Federasyonu ve Uluslararası Mangala Federasyonları
Birliği yarışma talimatları, prosedürleri ve uygulama yönergeleri ile “Başlangıç Düzeyi
Mangala Oyun Kuralları” geçerlidir.
b. Başlangıç Düzeyi Mangala Oyunu Kuralları hakem masasından sağlanır.
c. Turnuva tipi “Bireysel” yarışmadır.
d. Notasyon yazmayan oyuncular takip eden tur eşlendirmeye alınmaz.
2. KATILIM
a. Turnuva, İstanbul ili Küçükçekmece ilçesindeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulunda
gerçekleştirilecek olup Mangala Federasyonu Oyuncu Veritabanına kayıtlı turnuva
kategorisindeki tüm oyuncular katılabilirler.
b. Turnuva katkı payı ücreti yoktur.
c. Henüz oyuncu veritabanına kayıt edilmemiş oyuncular eğitmenleri aracılığıyla oyuncu
veritabanına kayıt olabilirler. Gerekli kayıt formu Mangala Federasyonu web sitesinden
temin edilebilir.
d. Turnuvaya bir okuldan en fazla dört öğrenci katılabilir.Turnuvaya katılımda kontenjan
80 oyuncu ile sınırlıdır. Başvuru tarih ve saat sıralamasına göre 80 kişinin üzerindeki
kişiler yedek olarak kayıt edilecektir. Kayıt kontrol esnasında bulunmayan oyuncuların
yerine yedek oyuncular alınabilecektir.
e. Asıl ve yedek listeler federasyon web sitesinde yayınlanacaktır.
f. Turnuvaya kayıt yaptırıp mazeret bildirmeksizin katılmayan oyuncular takip eden iki
turnuva boyunca tekrar turnuvalara kayıt yaptıramazlar.
3. ÖDÜLLER
a. Turnuva sonucuna gore “Birinci” olan oyuncuya “500 TL”, “İkinci” olan oyuncuya
“300 TL” ve “Ücünçü” oyuncuya “200 TL” ödül verilecektir. Turnuvada dereceye
giren oyunculara ayrıca Mangala Federasyonu tarafından madalya verilecektir.
b. Ödüller final sıralamasına göre verilecek olup eş puanlı sporcular arasında
paylaştırılmayacaktır.
c. Turnuvadan çıkartılan, son turda hükmen kaybeden ve ödül törenine katılmayan
oyuncular ödüllendirilmez ve hak iddia edemezler.
d. Oyuncular hak ettikleri ödüllerin tamamını alır.

4. DEĞERLENDİRME
a. Yarışma 10 dakikalık tempoda oynanır.
b. Turnuva sonuçları Mangala Federasyonu ve Uluslararası Mangala Oyunları
Federasyonları Birliğine bildirilecektir.
5. EŞİTLİK BOZMA
a. Turnuva final sıralaması için sırasıyla; Bucholz -1 (Alttan), Sonneborn-Berger, Siyah
ile en çok oynayan, Galibiyet sayısı ve kura çekimi eşitlik bozma yöntemleri
uygulanır.
6. ÖZEL KONULAR
a. Yönergenin Mangala Federasyonu resmi internet sitesinde yayınlanması ile resmi
duyuru yapılmış sayılır.
b. Katılım sayısına göre tur sayısını ve turnuva programını değiştirmeye başhakem
yetkilidir. Yapılan değişiklikler teknik toplantıda hakem ve oyunculara duyurulur.
c. Turnuvanın başlangıç sıralamasında oyuncular soy isimlerine göre alfabetik sıralama
yapılacaktır.
d. Birinci tur eşlendirmesi ilan edilen programa göre yapılacaktır. Kayıt kontrol
süresinden sonra gelen oyuncular ilk tur eşlendirmesine listenin sonuna eklenerek
alınacaktır. Birinci tur hükmen yenik sayılma süresi bittikten sonra gelen oyuncular bir
sonraki tura alınır. İkinci tur eşlendirmesi ilan edildikten sonra yeni oyuncu alınmaz.
e. Birinci tur eşlendirmesi hariç diğer turlardan herhangi birine başhakem izni olmaksızın
katılmayan oyuncu sonraki turlarda eşlendirmeye dahil edilmez.
f. Turnuvalarda oyuna her zaman beyaz ile işaretlenmiş taraftaki oyuncu başlar. Her set
bir oyun olarak oynanır.
g. Oyuncu dokunduğu kuyuya hamle yapmak zorundadır.
7. PROGRAM
AÇIKLAMA
Turnuva İçin Son Başvuru
Kayıt Kontrol
Teknik Toplantı
1. TUR
2. TUR
3. TUR
4. TUR
Öğle Arası
5. TUR
6. TUR
7. TUR
Ödül Töreni

TARİH
24 Ekim 2019

26 Ekim 2019

26 Ekim 2019

SAAT
23.00
09.00–09.45
09.45-10.00
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00 – 13.00
13.00
13.30
14.00
14.45

