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TGOD TURNUVA SINIFLANDIRMA 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. 

 

Yıl içinde yapılan turnuvalarda aldıkları derecelere göre PUAN kazanan oyuncular 

arasından en yüksek PUAN’lı 8 oyuncu bu PLAYOFF'a katılmaya hak kazanmaktadır. 

 

İşbu Turnuva Sınıflandırma Yönergesi, dereceye giren oyuncuların ne kadar PUAN 

kazanacaklarını belirlemekte kullanılır. Toplam 3 sınıf turnuva vardır. 

 
Turnuva Sınıflandırma sistemi yıl içindeki tüm turnuvalar yapıldıktan sonra bir turnuvanın 

o yılki performansına göre bir sonraki yıl hangi sınıftan PUAN (“PUAN” ifadesi TGOD 

PLAYOFF YÖNERGESİ’nde tanımlanmıştır) dağıtabileceğini belirlemek üzerine 

kurulmuştur. 

 

Kriterler önceden belirli olduğu için, bu kriterlere ve teamüllere uymayı taahhüt eden 

turnuvalar, TGOD YÖNETİM KURULU (bundan sonra kısaca “TGOD YK” olarak ifade 

edilecektir) tarafından, uydukları kriterlere ait olan sınıf üzerinden sene başında 

duyurulur. 

 

TGOD YK her turnuvaya yetkili gözetmen göndererek kriterlere uyulup uyulmadığını 

denetler. Turnuva sırasında kriterlerin dışına çıkıldığı durum veya genel turnuva 

performansının yeterli olmadığı gözlenirse TGOD yetkilisi veya gözetmeni turnuva 

organizatörlerini uyararak durumun düzeltilmesini ister. 

Düzeltilmemesi durumunda tutanak tutarak turnuvanın sınıflandırma seviyesinin gözden 

geçirilmesini önerir. 

Nihai kararı TGOD YK'u verir. 

 

Kriterlere uyan TURNUVALARIN PERFORMANS PUANLARI (bundan sonra kısaca “TPPUAN” 

olarak ifade edilecektir) yıl sonunda belirlenir ve sonraki yıl için hangi sınıftan PUAN 

dağıtacakları TGOD tarafından ilan edilir. 

 

Kriterler aşağıdaki gibidir; 

 

Her turnuva aldığı 10 kyu ve üzeri katılımcı sayısına göre TPPUAN toplar.  

 1kyu ve üzeri her oyuncu için 10'ar TPPUAN, 

 2kyu-5kyu arası her oyuncu için 5'er TPPUAN, 

 6kyu-10kyu arası her oyuncu için 1'er TPPUAN, 

üzerinden turnuvanın aldığı TPPUAN hesaplanır.  

 

Her turnuvanın TPPUAN’ı, en yüksek TPPUAN’ı alan ikinci turnuvanın TPPUAN’ına 

oranlanır. Bulunan oran o turnuvanın hangi sınıftan PUAN dağıtacağını belirmekte 

kullanılır.  

 

Bulunan oranlara göre; 

 0,01 - 0,14 yüzdelik dilimde olan turnuvalar PUAN dağıtamaz. 

 0,15 - 0.45 yüzdelik dilimde olan turnuvalar 3. Sınıf Turnuva PUAN’ı dağıtır. 

 0.45 - 0.75 yüzdelik dilimde olan turnuvalar 2. Sınıf Turnuva PUAN’ı dağıtır. 

 0.75 dilim ve üzerinde olan turnuvalar 1. Sınıf Turnuva PUAN’ı dağıtır. 
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Örnek : İkinci sıradaki Alpar Kılınç Turnuvasının TPPUAN’ı 240 ise ve x. sıradaki 

Hacettepe Turnuvasının TPPUAN’ı 150 ise; Hacettepe Turnuvası 150/240=0,63’lük 

yüzdelik dilimdedir ve 2. Sınıf Turnuva PUAN’ı dağıtır. 

 

Bağlayıcı Maddeler : 
 
1.PUAN dağıtacak turnuvalar yıl başında TGOD YK tarafından ilan edilen etkinlik 

takvimine girmiş olmalıdır. Ancak TGOD YK turnuva takvimine yılın ileri dönemlerinde 

giren turnuvaları da dikkate alma hakkına sahiptir. 

 

2.Turnuvanın, düzenleneceği tarihten en az 3 hafta (tercihen 4 hafta) öncesinden forum, 

mail grupları ve/veya turnuvanın kendi web sitesi aracılığı ile turnuva hakkında kapsamlı 

bilgiler içerecek ve önkayıt kabul edebilecek şekilde duyurusu yapılmalıdır. 

 

3.Turnuva aksi belirtilmedikçe herkese açık olmalıdır. 

 

4.Aynı şehirde PUAN verecek kriterlere uygun birden çok 3. Sınıf Turnuva düzenlenmesi 

halinde, en yeni turnuvanın ilk düzenlenişinin ardından katılımcı sayısının en az 25 kişi 

olması gerekir. 

 

5.Turnuvanın düzenlenmesine bir yıl ara verilirse, son düzenlendiği yıl aldığı TPPUAN 

geçerlidir, iki yıl ara verilirse turnuvanın TPPUAN’ı silinir ve PUAN dağıtamaz. 

 

6.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. 

 

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

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

 

7.Eşleştirme sistemi olarak TGOD YK tarafından kabul edilen sistemlerden biri 

kullanılmalıdır (aksi belirtilmedikçe Avrupa Go Federasyonu tarafından kabul görmüş 

sistemler anlaşılmalıdır). 

 

8.Eşitlik bozma kriterleri TGOD YK tarafından kabul edilen kriterlere uymalıdır (aksi 

belirtilmedikçe Avrupa Go Federasyonu tarafından kabul görmüş sistemler anlaşılmalıdır). 

 

9.Gruplandırma ve eşleştirme işlemleri için oyuncuların geçerli seviyeleri (yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren) TGOD Seviye Sistemi’ne göre kabul edilmelidir. 

 

TGOD Seviye Sistemi’nde geçerli bir seviyesi olmayan oyuncuların eğer TGOD YK 

tarafından tanınan başka bir kurum (ör: Avrupa Go Federasyonu GOR, veya Japon Go 

Federasyonu Dan belgesi vb.) tarafından verilmiş bir seviyeleri varsa kullanılabilir. 

 

Online Go Sunucularında elde edilmiş seviyelerin kabulü TGOD YK’nun değerlendirmesine 

tabidir. 

 

Hiçbir geçerli seviyesi olmayan bir oyuncu ilk turnuvasına en üst gruptan ya da 1kyu'dan 

daha yüksek bir seviye beyan ederek katılamaz. 
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10.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. 

 

11.TGOD üyelerine –eğer uygulanıyorsa- turnuva katılım ücretinde indirim yapılmalıdır. 

Ayrıca turnuvalara katılan 18 yaş altı oyunculardan ücret alınmaması tavsiye edilir. 

 

12.Türkiye Şampiyonası, diğer şartlar ve kriterlerden bağımsız olarak 1. Sınıf Turnuva 

olarak nitelendirilir ve buna uygun PUAN’ı dağıtır. 

 

13.Turnuva organizatörleri geçerli gördükleri bir neden varsa 2 ay öncesinden TGOD 

YK’na bildirmek kaydı ile turnuvanın sınıfını düşürme kararı alabilirler (ör. yeni turnuva 

sistemi veya kuralları test edileceği zaman vb..). 

 

14.TGOD YK gerekli gördüğü durumlarda bir turnuvanın sınıfını, daha önce ilan edilmiş 

olsa da, değiştirme ve/veya turnuvaların PUAN dağıtması / dağıtmaması konusunda 

değişiklik ve uygulama yapma hakkını saklı tutar. 

 

15.Yukarıda belirtilen kriterlere uymayan turnuvalar PUAN dağıtamazlar. 

 

Turnuva sınıflarının belirlenmesi ile ilgili tamamlayıcı kriterler aşağıda tanımlanmıştır. 

Organizasyon kalitesinin / performansının (yani turnuvanın iyi organize edip 

edilmediğinin) değerlendirilmesinde TGOD YK’nun yetkilendirdiği gözetmenin raporu 

dikkate alınır, ancak nihai karar TGOD YK’na aittir. 

 

1. SINIF TURNUVA ; 

a. Turnuva iyi organize edilmiş olmalıdır, üst grupta handikaplı oyunlar olmamalıdır. 

b. Turnuva en az 5 yıldır yapılıyor olmalıdır. İçinde bulunulan yıl 5. kez yapılacak olan 

turnuvalar bu kritere uymuş sayılırlar.  

c. Toplam süre minimum 75 dakika, ana süre minimum 60 dakikadan az olamaz. 

(Açıklamaya bakınız.) 

d. Tur sayısı en az 5 olmalıdır. Tur sayısının 6 olması tavsiye edilir. 

 

2. SINIF TURNUVA ; 

a. Turnuva iyi organize edilmiş olmalıdır, üst grupta handikaplı oyunlar olmamalıdır. 

b. Turnuva en az 3 yıldır yapılıyor olmalıdır. İçinde bulunulan yıl 3. kez yapılacak olan 

turnuvalar bu kritere uymuş sayılırlar. 

c. Toplam süre minimum 50 dakika, ana süre minimum 40 dakikadan az olamaz. 

(Açıklamaya bakınız.) 

 

3. SINIF TURNUVA ; 

a. Turnuva iyi organize edilmiş olmalıdır, üst grupta handikaplı oyunlar olmamalıdır. 

b. Turnuva en az 2 yıldır yapılıyor olmalıdır. İçinde bulunulan yıl 2. kez yapılacak olan 

turnuvalar bu kritere uymuş sayılırlar.  

c. Toplam süre minimum 30 dakika, ana süre minimum 25 dakikadan az olamaz. 

(Açıklamaya bakınız.) 

 

Açıklama:  

Toplam süre (TS) şu şekilde hesaplanır;  

TS = Ana süre + 60 hamleye denk Kanada (45 hamleye denk standart) byoyomi. 

Turnuvada mutlak süre uygulandığında, tüm diğer kriterlerin uyuşması halinde; 

Toplam Süre = Ana Süre olmalıdır.  

 


