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TGOD PLAYOFF YÖNERGESİ 

Her yıl ülkemizi yurt dışında Go turnuvalarında temsil edecek olan oyuncuları seçmek için 

TGOD tarafından bir PLAYOFF TURNUVASI (bundan sonra kısaca “PLAYOFF” olarak ifade 

edilecektir) için sistem oluşturulmuştur ve yürütülmektedir. 

 

Bu yönerge Dünya Amatör Go Şampiyonası (DAGŞ) ve Kore Başbakanlık Kupası'na (KBK) 

gidecek Türkiye temsilcisinin TGOD tarafından nasıl seçildiğini açıklar. 

 

Bu yönerge 2001 yılında (2002 dünya şampiyonası için) uygulanmaya başlayan 

puanlama sisteminin iki ayrı turnuvaya genişletilmesi amacıyla 2008 yılında (2009 dünya 

şampiyonalarında uygulanmak üzere) değiştirilmiştir / geliştirilmiştir. 

 

TGOD YÖNETİM KURULU (bundan sonra kısaca “TGOD YK” olarak ifade edilecektir) her 

sene başında PLAYOFF’a etki eden ulusal turnuvaların sınıflarını 1., 2. ve 3.SINIF olarak 

açıklar. Bu sınıfların belirlenme usulü ayrı bir yönerge (TGOD TURNUVA SINIFLANDIRMA 

YÖNERGESİ) ile tanımlanmıştır. Her sınıf turnuva, dereceye giren oyunculara farklı puan 

verir. Bu puanlar (bundan sonra kısaca “PUAN” olarak ifade edilecektir) aşağıdaki tabloda 

(TABLO-1) belirtilmiştir; 

 

TABLO-1 

OYUNCUNUN 

TURNUVA DERECESİ 

TURNUVA SINIFLARI 

1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 

1. 18 PUAN 12 PUAN 8 PUAN 

2. 15 PUAN 10 PUAN 6 PUAN 

3. 12 PUAN 8 PUAN 4 PUAN 

4. 10 PUAN 6 PUAN 3 PUAN 

5. 8 PUAN 4 PUAN 2 PUAN 

6. 6 PUAN 3 PUAN 1 PUAN 

7. 4 PUAN 2 PUAN  

8. 3 PUAN 1 PUAN  

9. 2 PUAN   

10. 1 PUAN   

 

BAĞLAYICI MADDELER VE UYGULAMALAR : 
 

1.Oyuncuların PUAN alabilmesi için turnuvaya katıldığı sırada TC vatandaşı olması ve 

aidat borcu olmayan TGOD üyesi (bundan sonra kısaca “aktif TGOD üyesi” olarak ifade 

edilecektir) olması şartı aranır. 

 

Turnuvada dereceye girerek PUAN almaya aday oyuncunun, ilgili turnuva sonrasında 

(TGOD YK tarafından tüzük ve teamüller dahilinde tanımlanan süre dışında) aidat 

borcunu ödemesi veya oyuncunun dereceye girdiği turnuva sonrasında TGOD üyesi 

haline gelmesi PUAN almasını sağlamaz. 

 



Sayfa 2 / 4 

 

Dereceye giren ancak aktif TGOD üyesi olmayan veya TGOD üyesi olmayan oyuncunun 

PUAN’ı, turnuva sıralamasındaki o oyuncuyu takip eden aktif TGOD üyesine verilir. 

 

2.Eğer oyuncu turnuvanın düzenlendiği tarih itibarıyla 18 yaşından gün almamış ise, 

TGOD üyesi olma zorunluluğu aranmaz ve dereceye girmesi durumunda turnuvada elde 

ettiği dereceye karşılık gelen PUAN’ı alır. 

 

3.Turnuvayı aynı derecede bitiren birden fazla oyuncu olursa, elde ettikleri derece ve bir 

alt ardışık dereceye karşılık gelen toplam PUAN’ı eşit olarak paylaşırlar. 

Herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek amacıyla aşağıda iki örnek verilmiştir; 

 

Örnek-1 : 1.Sınıf bir turnuvada iki kişi ikinciliği paylaşırsa her ikisi de ikincilik ve 

üçüncülük için verilen toplam PUANI eşit paylaşarak 13,5’ar PUAN alır. 

 

Örnek-2 : 2.Sınıf bir turnuvada üç kişi ikinciliği paylaşırsa, her üçü de ikincilik, üçüncülük 

ve dördüncülük için verilen toplam puanı eşit paylaşarak 8’er PUAN alır. 

 

3.Yıl boyunca, genel turnuva sistemine dahil edilmiş ve sınıflandırılmış ulusal 

turnuvalardan en çok toplam PUAN’ı elde eden TGOD üyesi 8 kişi PLAYOFF’a davet edilir. 

Katılamayacak oyuncuların olması durumunda, toplam PUAN’ı açısından daha alt 

sıralarda yer alan oyuncular sırayla turnuvaya çağırılır. 

 

4.Oyuncuların ulusal turnuvalardan aldıkları PUAN’lar yıl sonunda sıfırlanır ve ertesi 

seneye aktarılmaz. 

 

5.PLAYOFF’a katılacak 8 kişi belirlenirken, aynı toplam PUAN’a sahip oyuncuları 

birbirinden ayırmak için aşağıda ifade edilen eşitlik bozucular kullanılır (en öncelikli olan 

en üst sırada yer almaktadır); 

-Oyuncunun yıl içinde daha fazla turnuvaya katılarak PUAN alması, 

-Oyuncunun Türkiye Şampiyonası'ndan daha çok PUAN alması, 

-Oyuncunun Alpar Kılınç Turnuvası'ndan daha çok PUAN alması, 

Halen eşitlik bozulmuyorsa TGOD YK kararı nihaidir. 

TGOD YK gerekli hallerde eşitlik bozucu kriterleri sene başında ilan etmek suretiyle 

değiştirme hakkına sahiptir. 

 

6.PLAYOFF’ta DAGŞ ve KBK süre sistemleri ve genel karşılaşma kuralları göz önüne 

alınarak TGOD YK tarafından belirlenmiş sistemler kullanılır. TGOD YK, bahsi geçen 

sistem ve kuralları aynen uygulamak zorunda değildir, ancak bu konuda azami gayret 

gösterir. 

 

7.PLAYOFF’a girecek kişiler yıl boyunca turnuvalardan topladıkları PUAN’larına göre 

sıralanır. 

PLAYOFF toplam üç tur üzerinden gerçekleştirilir. 

 

Birinci turda ; 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 eşleştirmeleri yapılır. Kazananlar üst grubu kaybedenler 

alt grubu oluşturur.  

 

Ikinci turda ; 1-8 kazananı ile 4-5 kazananı ve 1-8 kaybedeni ile 4-5 kaybedeni oynar. 

Benzer şekilde diğer eşleştirmeler de belirlenir.  

 

Üçüncü turda ; üst grupta 2 maçını kazananlar birincilik-ikincilik maçını oynar, diğer 

oyuncular üçüncülük-dördüncülük maçını oynar. Benzer şekilde diğer sıralama maçları da 

yapılır.  
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8.PLAYOFF sonunda aşağıdaki tabloya (TABLO-2) göre oyunculara puanlar verilir. 

(bundan sonra kısaca “TGOD PUAN” olarak ifade edilecektir). Bu TGOD PUAN’ları ulusal 

turnuvalardan elde edilen PUAN’ların aksine yıl sonunda hemen sıfırlanmazlar. 

 

PLAYOFF’a katılan oyuncular en fazla dört yıl boyunca biriktirilebilir; dört yıl öncesinde ait 

(sadece o yıla ait) TGOD PUAN’ı sıfırlanır. 

 

TABLO-2 

OYUNCUNUN PLAYOFF 

DERECESİ 

 

1. 16 TGOD PUAN 

2. 13 TGOD PUAN 

3. 10 TGOD PUAN 

4. 8 TGOD PUAN 

5. 7 TGOD PUAN 

6. 5 TGOD PUAN 

7. 3 TGOD PUAN 

8. 1 TGOD PUAN 

 

9.Oyuncuların son dört yılda aldıkları TGOD PUAN’ları toplanır ve en yüksek toplam TGOD 

PUAN’ına sahip oyuncu DAGŞ ve KBK turnuvalarından istediğine gitme hakkı kazanır. 

İkinci yüksek TGOD PUANI’na sahip olan oyuncu diğer turnuvaya gider. 

 

10.Oyuncunun toplam TGOD PUAN’ı diğer oyunculardan fazla olsa bile, sözkonusu yıl 

içinde DAGŞ veya KBK’na gidebilmesi için o yıla ait PLAYOFF’a katılabilmiş (yani o yıla ait 

sınıflandırılmış turnuvalardan ilk sekize girebilecek kadar yeterli PUAN’ı toplamış) olması 

gerekmektedir. 

 

11.Toplam TGOD PUAN’ında eşitlik durumunda ; 

-önce, “daha çok yıl boyunca” (yani daha uzun sürede) TGOD PUAN’ı toplayan oyuncu 

üst sırada yer alır.  

-ardından (yani aynı sürede aynı toplam TGOD PUAN’ını toplamış oyuncular olması 

durumunda), son yıl daha çok TGOD PUAN’ı toplayan oyuncu üst sırada yer alır.  

 

12.DAGŞ ve KBK’ na giden oyuncuların toplam TGOD PUAN’ları sıfırlanır. 

 

13.Bir oyuncu PLAYOFF’a katılacağını bildirdiği halde turnuvaya katılmazsa TGOD YK 

oyuncunun mazeretine göre oyuncuya ceza verebilir. 

 

Değerlendirmeye göre TGOD YK oyuncuya herhangi bir ceza vermeyebileceği gibi, 

oyuncunun tüm TGOD PUAN’larını silme, bir sonraki sene PLAYOFF’a katılmaktan men 

etme, v.b. seçenekleri değerlendirir. 

 

14.Bir oyuncu PLAYOFF’un bir ya da birden çok turuna katılmazsa, TGOD YK mazeretini 

kabul etmediği takdirde Madde-13 de ifade edilen cezaları oyuncuya uygulayabilir. 

Oyuncunun katılmadığı turlarda eşleştirme değiştirilmez ve oyuncu hükmen maçı 

kaybetmiş sayılır. TGOD YK oyuncunun mazeretini kabul ederse, PLAYOFF sonunda, 

sıralamasına göre alması gereken puanı alır. 

 

15.Bir oyuncu DAGŞ ve KBK turnuvasına gideceğini bildirdikten sonra bu turnuvalara 

katılmazsa, TGOD YK oyuncuya kendi belirleyeceği yaptırımı uygular. 

 

16.Bir oyuncu DAGŞ ve KBK turnuvalarına katılma hakkı kazanmasına rağmen turnuvalar 

yapılmadan önce bunu TGOD YK'na makul bir sürede (yani oyuncuya ait evrakların ve 

giriş formunun ilgili kuruma iletilmesi için verilen tarihten 30 gün öncesine kadar) 
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bildirirse ve TGOD YK oyuncunun mazeretini (askerlik, yurt dışında bulunma, mesleki ve 

öğretimsel sebepler, sağlık problemi, v.b.) geçerli kabul ederse sıradaki kişi yurt dışına 

gider ve mazeretli oyuncu geçerli TGOD PUAN’larını kaybetmez. 

 

Mazereti TGOD YK tarafından geçerli görülen oyuncu, mazeretli olduğu yılı takip eden 

yılda DAGŞ ve KBK turnuvalarına katılabilir. Bu durumda Madde-10’da belirtilen şart 

(yani o yıla ait sınıflandırılmış turnuvalardan ilk sekize girebilecek kadar yeterli PUAN’ı 

toplamış olması şartı) aranmaz. 

 

TGOD YK mazereti kabul etmezse, oyuncunun o yıl yurtdışına gitmiş olduğu farzedilerek 

TGOD PUAN’ları sıfırlanır. 

 

Mazeretli oyuncunun yerine, onu TGOD PUAN’ı açısından takip eden oyuncu işbu 

turnuvalara katılma hakkını elde eder. 

 

17.Bir oyuncu “ardışık” iki yıl –mazeretinin geçerliliğinden bağımsız olarak- DAGŞ ve KBK 

turnuvalarına katılmamazlık yapamaz. Yurtdışı turnuvaya ikinci ardışık yılda katılmaması 

durumunda o yıl yurtdışı turnuvasına gitmiş olduğu farzedilerek TGOD PUAN’ları sıfırlanır. 

 

18.TGOD YK, PLAYOFF’un düzenleneceği mekanı, uygun ortamı ve gerekli donanımı 

sağlamakla sorumludur. TGOD YK, PLAYOFF’a katılan oyuncuların yüksek rekabet ortamı 

içinde bulunduklarını gözönünde bulundurarak denk rekabet koşullarının tesis edilmesi 

için azami gayret gösterir ve oyuncu çoğunluğunun tercihlerini ön planda tutar. 

 

19.İşbu yönergede tanımlanan PLAYOFF sistemi, DAGŞ ve KBK turnuvalarına ek olarak 

daha sonra gündeme gelebilecek yurtdışı turnuvalara gidecek oyuncuların tespit 

edilmesinde de kullanılabilir. TGOD YK bu konuda hakkını saklı tutar. 

 

Bir oyuncunun DAGŞ ve KBK dışındaki bir turnuvaya işbu yönerge uyarınca katılması 

durumu söz konusu olursa, DAGŞ veya KBK’ya katılmış gibi işlem görerek toplam TGOD 

PUAN’ı sıfırlanır. 

 

20.TGOD YK gerekli gördüğü durumlarda işbu yönergede değişiklik yapma hakkını saklı 

tutar ve yurtdışına gidecek temsilci oyuncunun onaylanması TGOD YK’nın nihai kararına 

vabestedir. 

 

21.İşbu yönerge 21 maddeden oluşmaktadır. 


