
İLİ İZMİR İLÇESİ BORNOVA 

YARIŞMA ADI 10.SMYRNA GO TURNUVASI 

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ 26-27.02.2022 YERİ UĞUR MUMCU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ 

SON BAŞVURU TARİHİ 23.02.2022 SİSTEM İSVİÇRE SİSTEMİ 

DÜŞÜNME SÜRESİ  60 DAKİKA ANA SÜRE + 10 DAKİKA/25 HAMLE KANADA EK SÜRE SİSTEMİ 

ORGANİZASYON İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ 
            

1. GENEL HÜKÜMLER 

  
1.1  TGOD turnuva talimatları, prosedürleri ve uygulama yönergeleri ile EGF Kuralları geçerlidir. 
 

2.  KATILIM ve BAŞVURU 

 
2.1 Turnuva salonuna girişte HES kodu kontrolü yapılacaktır. HES kodu riskli görünen kişiler turnuva salonuna 

alınmayacaktır. 
2.2 Başvurular https://goizm.org.tr/turnuvalar/10-smyrna-turnuvasi/ adresinden online olarak yapılacaktır. 
2.3 Başvurularda; oyuncuların; adı, soyadı, seviyesi, e-posta adresi ve telefon numarasının eksiksiz olarak bulunması 

zorunludur. Geç kayıt veya eksik bilgiden kaynaklanacak hak kayıplarından başvuru sahipleri sorumludur. 
2.4 Birinci tur eşleşmesi belirtilen programa göre yapılacaktır. Kayıt ve eşleşmelerin ilanından sonra gelen oyuncular 

seviye vb. ayrım gözetilmeksizin turnuvaya alınmayacaktır. 
2.5 Turnuvaya katılım ücretsizdir. 
2.6 Turnuva organizasyon komitesi, ön kayıtlara göre belirlenen salon kapasitesini aşan durumlarda ön kayıtsız 

oyuncuları turnuvaya dahil etmeme hakkını saklı tutar. 
 

3.  EŞİTLİK BOZMA 

    
3.1 İsviçre Sisteminde, derecelerin eş puanla paylaşılması halinde sırası ile: SOS, SOSOS ve aralarındaki maça 

bakılarak eşitlik bozma yöntemleri uygulanır.   
 

4.  DEĞERLENDİRME 

 
4.1 Turnuva sonuçları GoR (EGD) hesaplamalarında kullanılacaktır. 
 

5.  ÖDÜLLER 

  

 
 

5.1 Turnuvadan çıkartılan oyuncular hak iddia edemezler. 

 
 



 

6.  İTİRAZ 

 

 
   
6.1     İtirazlar, itiraza ilişkin maçın oynandığı turun bitiminden 15 dakika sonrasına kadar yazılı olarak Başhakeme 

yapılmalıdır. 
 

7.  BİLDİRİM 

 
7.1 Eşleşmede Open Gotha yazılımı kullanılacaktır. 
7.2 Turnuva organizasyon komitesi, katılımcı sayısına göre tur sayısını, programını ve eşleşme sistemini değiştirmeye 
yetkilidir; olası böyle bir değişiklik duyurulur. 
7.3 Tüm eşleşme ve sonuçlar turnuva salonunda duyurulacaktır. 
7.4 Turnuvanın başlangıç sıralamasında "Maksimum Rating" sistemi uygulanacaktır. Maksimum Rating, başlangıç 

sıralamasında oyuncunun seviyesini dikkate alan sıralama sistemidir. 
7.5 Tüm katılımcılar bu yönergeyi okumuş ve uymayı kabul etmiş sayılırlar. 

 

8.  İLETİŞİM 

 
8.1. Turnuva Direktörü: Osman Tiriç  İletişim Telefonu: 0554 580 78 04 

 
9.  TURNUVA KURALLARI 

 
9.1     Turnuva salonu içerisinde maske takmak (ağız, burun tam kapalı şekilde) zorunludur. 
9.2   Bir oyun sırasında, bir oyuncunun oyun sahasında go hamleleri önerebilecek herhangi bir programı açık 
bulundurması yasaktır. Bu türden bir programı oyun sahasında üzerinde açık bulundurduğu belirgin/aşikâr ise söz konusu 
oyuncu oyunu kaybedecektir. 
9.3   Bir oyuncu maçlar devam ederken ses çıkarmak gibi davranışlarla rakibini veya diğer oyuncuları rahatsız etmemelidir. 
9.4    Oyuncular maçlar devam ederken telefonlarının sessizde olmasına dikkat etmelidir. Bir oyuncu kendi maçı devam 
ederken telefonla konuşup mesajlaşmamalıdır. 
9.5    Oyuncular oyun sırasında üçüncü şahıslardan tavsiye isteyemezler ancak oyun kuralları için hakeme danışabilirler. 
9.6   Üst grupta başlayan oyuncular ve üst gruptaki oyuncularla karşılaşma olasılığı olan oyuncular, turnuva organizasyon 
komitesinin kabul edebileceği kadar önemli (doktor raporuyla kanıtlanmış sağlık sorunu gibi) bir durum olmadığı sürece 
tüm maçlarını oynamak zorundadırlar. Diğer oyuncular katılamayacakları bir tur olması durumunda 15 dakika öncesine 
kadar turnuva organizasyonuna bildirmelidirler. 
9.7     Bir oyuncu ilk hamlesini süresi başladıktan sonra 40 dakika içerisinde yapmazsa hükmen kaybeder. 
9.8   Seyirciler; sesli yorumlar, vücut dili veya oyun ekipmanının herhangi bir parçasına dokunmak dahil olmak üzere hiçbir 
şekilde oyunu etkilememelidirler. Oyunun etrafında çok yakın durmamalıdırlar. 
9.9  Bir seyirci, bir kural ihlali fark ederse konu bir hakemin dikkatine sunulabilir ancak seyirci hiçbir şekilde oyuncuları 
doğrudan bilgilendirmemelidir. 
9.10   Turnuvaya katılan oyuncular, yönergeyi okuyup kabul etmiş sayılırlar. Turnuva organizasyon komitesi, kurallara 
veya hakemlerin uyarılarına uymayan oyuncuları hükmen mağlup sayabilir, diskalifiye edebilir veya benzeri uygun 
gördükleri bir cezayı verebilirler. 

 
 
 



10.  PROGRAM 
 

 
 
 
10.1     Turnuva organizasyonu, katılımcı sayısına göre saatlerde ve turlarda değişiklik yapabilir. 

 
 
 
 
 
 


