
TURNUVA ADI :

TURNUVA TARİHİ :

TURNUVA YERİ :

TURNUVA TEMEL KURALLARI 

(Tur sayısı) :

(Japon; Çin; vb kuralları) :

(Komi) :

(Avanslı / Avanssız) :

(Eşleştirme) :

TURNUVA ORGANİZASYON KOMİTESİ BAŞKANI (Ad-Soyad) :

BAŞHAKEM (Ad-Soyad, Seviye) :

HAKEMLER (Ad-Soyad, Seviye) :

İTİRAZ KURULU ÜYELERİ (Ad-Soyad, Seviye) :

EVET HAYIR 1 2 3 4 5

TURNUVA ÖNCESİ HAKKINDA

1 Turnuvaya katılmadan önce aldığınız / verilen bilgi yeterli miydi?

2 Turnuvadan önce bilgilendirildiğiniz / kayıt için verilen süre yeterli miydi? (45 gün = 5)

3 Turnuva ile ilgili web sitesini yeterli buldunuz mu?

     (Işık düzeyi yeterli mi?) 

     Mekanın normal bir metni okumayı ve ferah olarak algılanmasını sağlayacak kadar aydınlık ancak gözlerin kamaşmasına 

ve tahtadan yansıyan ışığın okumayı zorlaştırmasına sebep olmayacak derecede loş olması gerekmektedir

     (Ses düzeyinde bir sorun var mı ?)

     Mekanın içinde gürültü oluşturacak unsurların bulunmaması, mekanın kendisinin de dışarıdan gelecek gürültüye karşı 

yalıtılmış ya da yüksek miktarda ses üretecek unsurlardan (sokak, cadde, eğlence yeri vb.) yeter uzaklıkta konumlanmış 

olması önemlidir.

     (Ana turnuva salonu ve sosyalleşme alanları olarak iki veya daha fazla bölüm var mı?)

     Turnuva mekanının mümkünse iki bölümden oluşması (ana oyun salonu ve sosyal mekan) bu sağlanamıyorsa oyunların 

giriş ve sosyalleşme alanı gibi gürültü unsurlarından uzak yerde oynanmasına yönelik tedbirler alınmış olması beklenir.

     (Havalandırma yeterli mi?)

     Mekanın havasının temiz (CO2 düzeyi düşük) kalarak oyuncuları bunaltmayacak hızda değişmesi; rahatsız edici koku ve 

kimyasal unsurları barındırmaması; değişim hızının soğuk havada üşütecek kadar yüksek, sıcak havada bunaltacak kadar 

düşük olmaması gereklidir

     (Sıcaklık uygun mu?)

     Mekan sıcaklığının 18-25 derece aralığında değişiklik göstermesi mümkünse 22-23 derece civarında bir sıcaklığın 

sağlanması önemlidir. 

     (Mekanın büyüklüğü uygun muydu?)

     Mekan tüm oyuncuları ve gerekli ekipmanları alacak, ve hakemlerin turnuva masa aralarında rahatça dolaşarak rahatça 

müdahale edebileceği büyüklükte olması beklenir.

5 Turnuva mekanına ulaşım kolaylığını değerlendiriniz

TURNUVA DEĞERLENDİRME RAPORU 

TURNUVA MEKANI HAKKINDA
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Turnuva salonu iç koşullarını değerlendiriniz.



Taş

     (Bir setteki taşlar standart mı [aynı malzeme, aynı boyut]?)

Taş kapları

     (Taş kabı yeterli sayıda taşı alacak kadar büyük mü?)

     (Taşlar kaptan rahatlıkla alınabiliyor mu?)

     (Tahta boyutları ve çizgileri standart mı?)

     (Tahta yüzey kalitesi algıyı etkilemeyecek şekilde standart mı?)

     (Göstergeler rahat okunabililyor mu?)

     (Saatler takılma yapıyor mu?)

     (Masa oyunu okumayı zorlaştırmayacak yükseklikte mi?) 

     (Boyu yetişmeyen veya uzun kalan oyuncular için önlem alındı mı?)

     (Masa diğer gerekli ekipmanların [taş, tahta, saat] sığabileceği büyüklükte mi?)

     (Sandalyeler ergonomik olarak uygun mu?)

     (Masa ve sandalye boyutları birbiriyle uyumlu mu?)

     (Her oyuncu için yeterli sayıda set var mı?)

     (Bir setteki taş sayısı oyunu bitirmeye yeterli mi ?)

Taş kapları

     (Her oyuncu için yeterli sayıda set var mı?)

     (Her oyuncu için yeterli sayıda set var mı?)

     (Her oyuncu için yeterli sayıda set var mı?)

     (Her oyuncu için yeterli sayıda set var mı?)

8 Turnuva eşleştirmesi ile ilgili önceden gerekli bilgilendirme yapıldı mı ?

9 Turnuva eşleştirmesi ilan edildiği gibi mi yapıldı?

10 Eşleştirme operatörü önceden belirlenmiş miydi ?

11 Eşleştirme operatörü gerekli teknik bilgiye sahip miydi ?

Değilse eksikler nelerdi belirtiniz.

12 Eşleştirme işlemlerinin yapıldığı bilgisayara yetkili operatörden başkaları ulaşabiliyor muydu ?

13 Belirlenmiş bir resmi organizasyon komitesi var mıydı?

Varsa komite üyelerinin isimlerini belirtiniz.

14 Uygulanacak kurallar önceden ilan edildi mi ?

15 Uygulanacak kurallar turnuva mekanında da katılımcıların rahatlıkla okuyabileceği / anlayabileceği şekilde ilan edildi mi?

16 Kurallar ilan edildiği şekilde uygulandı mı ?

Uygulanmadıysa detaylandırınız

17 Kurallar AGF kuralları ve TGOD kural ve teammülleri / yönetmelikleri ile uyumlu muydu ?

Değilse farklılıkları detaylandırınız

18 Turnuva programı turnuva mekanında da katılımcıların rahatlıkla okuyabileceği / anlayabileceği şekilde ilan edildi mi?

19 Turlar ilan edildiği zamanda başladı mı ?

Başlamadıysa detaylandırınız

20 Saatlerin ayarlanması ile ilgili sorun yaşandı mı ?

21 Başhakem ve Hakemler turnuva öncesinde ilan edilmiş miydi?

22 Başhakem ve Hakemler turnuva başlamadan evvel katılımcılara bildirildi mi?

23 Başhakem ve Hakemler oyuncu-hakem durumunda mıydı ?

24 Hakemlerin performanslarını değerlendiriniz. Aşağıdaki kıstasları dikkate alınız.

     Başhakem turnuva salonuna hakim miydi?

     Başhakem hakemleri düzenli olarak denetliyor ve yönlendiriyor muydu?

HAKEMLER HAKKINDA

GENEL TURNUVA ORGANİZASYONU HAKKINDA

Saat

Masa & Sandalye

TURNUVA EŞLEŞTİRMESİ HAKKINDA
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Turnuvadaki ekipman sayısını değerlendiriniz.

Taş

Tahta

Masa & Sandalye

Tahta 

Saat

TURNUVA EKİPMANLARI HAKKINDA
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Turnuvadaki ekipman kalitesini değerlendiriniz



     Başhakem hakemlere turnuva öncesi eğitim vermiş miydi?

     Başhakem başka görevler ve turnuvaya katılmaktan muaf tutulmuş muydu?

     Hakemleri tespit etmek görsel olarak kolay mıydı?

     Hakemlere ulaşmak kolay mıydı?

     Hakem sayısı yeterli miydi?

     Hakemler turnuva, AGF ve TGOD kural ve teammülerinden haberdar ve konularına hakim miydi?

     İtiraz kurulu ve diğer tüm hüküm verici ve bağlayıcı kişi ve kurum/kurulların kendi haklarında hüküm verememesi 

sağlanmış olmalı. Hakeme ya da başhakeme ya da eşleşme operatörüne yapılan itirazın bu kişilerin üyesi olduğu bir kurulda 

görüşülmesi tarafsızlığı imkansız hale getirir.

25 İtiraz kurulu önceden belirlenmiş miydi ?

26 İtiraz kurulu katılımcılar dışındaki kişilerden oluşuyor muydu?

27 İtiraz kurulu düzenleme ekibi dışındaki kişilerden oluşuyor muydu?

28 İtiraz kurulunda katılımcı ya da düzenleyici varsa kendi haklarında hüküm vermemeleri sağlanacak şekilde yedekleri var mıydı?

29 İtiraz kurulu turnuva, AGF ve TGOD kural ve teammülerinden haberdar ve konularına hakim miydi?

30 Toplam katılımcı sayısı nedir ?

31 Dan seviyeli oyuncu sayısı nedir ?

32 20k ve altı seviyeli oyuncu sayısı nedir ?

33 Yabancı katılımcı sayısı nedir ?

34 18 yaş altı oyuncu sayısı nedir ?

35 Kadın oyuncu sayısı nedir ?

36 Turnuva ödülleri var mıydı?

Varsa detaylandırınız

37 Turnuvaya katılmak katılımcıların geneli için tatmin edici bir sosyal aktivite miydi?

38 Turnuva sırasında herhangi bir ikram, yemek, gezi, vb.. organizasyonu var mıydı ?

Varsa detaylandırınız

39 Karşılama, konaklama ve ağırlama var mıydı ?

40 Konaklama ile ilgili verilen bilgi yeterli miydi?

YORUMLAR :

TGOD Turnuva Gözetmeni (Ad-Soyad, İmza, Tarih)

EK HUSUSLAR

KATILIMCILAR HAKKINDA

İTİRAZ KURULU HAKKINDA


