TGOD MİLLİ TAKIM OYUNCU SEÇME YÖNERGESİ
Her yıl ülkemizi Pandanet Avrupa Takım Go Şampiyonası’nda temsil edecek olan milli takım
oyuncularını seçmek için TGOD tarafından bir Milli Takım Oyuncu Seçme Sistemi
oluşturulmuştur ve yürütülmektedir.
Bu yönerge, Pandanet Avrupa Takım Go Şampiyonası’nda (bundan sonra kısaca “ATGŞ” olarak
ifade edilecektir) Türkiye Milli Takım kadrosunun TGOD tarafından nasıl seçildiğini açıklar.

BAĞLAYICI MADDELER VE UYGULAMALAR:
1) Oyuncuların Milli Takım’da yer alabilmesi için TC vatandaşı olması ve aidat borcu

2)

3)
4)

5)

olmayan TGOD üyesi (bundan sonra kısaca “aktif TGOD üyesi” olarak ifade edilecektir)
olması şartı aranır.
Eğer oyuncu ATGŞ’nin düzenlendiği tarih itibarıyla 18 yaşından gün almamış ise, TGOD
üyesi olma zorunluluğu aranmaz.
Milli Takım kadrosu maksimum 12 kişiden oluşur.
Her yeni sezon öncesi, yeni sezon kadrosunu oluşturmak için bir Milli Takım Oyuncu
Seçme Turnuvası (bundan sonra kısaca “Seçme Turnuvası” olarak ifade edilecektir)
düzenlenir.
Her oyuncunun MİLLİ PUAN’ı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
MİLLİ PUAN = ANKET PUANI + MAÇ PUANI + GoR PUANI + ŞAMPİYONA PUANI
ANKET PUANI ve MAÇ PUANI bir önceki sezon takımda yer almış oyuncular için geçerli
olup, şu şekilde hesaplanır:
Her bir oyuncu, Milli Takım kaptanı tarafından her maç öncesi gönderilen anket
mail’ine verdiği her “1” veya “2” cevabı için +0.5 ANKET PUANI, her “3” cevabı için -0.5
ANKET PUANI ve cevap vermediği her mail için -1 ANKET PUANI alır.
Her bir oyuncu, bir önceki sezon boyunca çıktığı her maç başına 1 MAÇ PUANI, elde
ettiği her 1. masa galibiyeti başına 2.5 MAÇ PUANI, her 2. masa galibiyeti başına 2 MAÇ
PUANI, her 3. masa galibiyeti başına 1.5 MAÇ PUANI ve her 4. masa galibiyeti başına 1
MAÇ PUANI alır. Maç kadrosunda yer alıp da geçerli bir mazereti olmaksızın maça
çıkmayan oyuncu ise -5 MAÇ PUANI alır.
GoR PUANI, Avrupa Go Veritabanı’nda (EGD) yer alan GoR seviyelerine göre verilmekte
olup, aşağıda yer alan Tablo-1’e göre hesaplanır.

Oyuncunun
Karşılık Gelen
GoR Seviyesi GoR PUANI
2500 ve üzeri 12 GoR PUANI
2400-2499
10 GoR PUANI
2300-2399
8 GoR PUANI
2200-2299
6 GoR PUANI
2100-2199
4 GoR PUANI
2000-2099
2 GoR PUANI
Tablo-1

ŞAMPİYONA PUANI, son Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3’e giren oyunculara verilecek
olup, dağılımı şu şekilde yapılır. Türkiye Şampiyonası birincisi 8 ŞAMPİYONA PUANI,
ikincisi 6 ŞAMPİYONA PUANI, üçüncüsü ise 4 ŞAMPİYONA PUANI alır.
6) Bir önceki sezon takımda yer alıp da sezon boyunca gönderilen maç/anket maillerinin
yarısından fazlasına cevap vermeyen oyuncular bir sonraki sezon takımda yer alamaz.
7) Bir önceki sezon takımda yer alıp da maç kadrosunda bulunduğu hâlde mazeretsiz bir
şekilde iki veya daha fazla maça çıkmayan oyuncular bir sonraki sezon takımda yer
alamaz.
8) Katıldığı son turnuvalardan birinde yüksek seviye beyan edip GoR seviyesini zıplatan
oyuncular için inisiyatif Milli Takım Komisyonu’nda olacaktır.
9) Oyuncular MİLLİ PUAN’a göre sıralandıktan sonra, bir önceki sezon takımda yer alan en
yüksek MİLLİ PUAN’a sahip 6 oyuncu, yeni sezonda da takımda yer almaya hak kazanır.
10) Bu 6 kişinin dışında, önceki sezon takımda yer almış olmasına bakılmaksızın 2 kişi Milli
Takım Komisyon’u ve Milli Takım Kaptanı inisiyatifiyle yeni sezonda takımda yer almaya
hak kazanır.
11) Yeni sezonda takımda yer alacak son 4 kişi ise Seçme Turnuvası ile belirlenir.
12) Seçme Turnuvası için duyurular TGOD websitesi, mail grupları ve sosyal medya
üzerinden Mayıs’ın ilk haftasında yapılır ve Mayıs ayının sonuna kadar başvurular alınır.
Seçme Turnuvası Haziran ayında başlar.
13) Önceki sezon takımda yer alıp da yukarıda belirtilen 8 oyuncu arasına giremeyenler (6
oyuncu MİLLİ PUAN’a göre, 2 oyuncu Komisyon inisiyatifiyle seçilen), diğer bağlayıcı
maddeleri karşılamaları hâlinde Seçme Turnuvası’na katılma hakkı kazanır.
14) Son Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3’e giren oyuncular Seçme Turnuvası’na katılma hakkı
kazanır.
15) Seçme Turnuvası’na katılmak için başvuru yapan oyuncular arasından en yüksek GoR
seviyesine (Son 3 ay içerisindeki en yüksek GoR seviyesine bakılır, GoR seviyesi
zıplatması durumunda inisiyatif Milli Takım Komisyonu’nda olur) sahip 8 oyuncu da
Seçme Turnuvası’na katılma hakkı kazanır.
16) Toplam 16 oyuncuya tamamlanacak şekilde, kalan oyuncular Milli Takım Komisyon’u
tarafından seçilir.
17) Seçme Turnuvası’na katılacak 16 oyuncu, GoR seviyelerine göre sıralanır. GoR seviyesi
yüksek olan 8 oyuncu seri başı olmak üzere, ilk tur eşleşmeleri 1-16, 2-15, 3-14, 4-13,
5-12, 6-11, 7-10 ve 8-9 şeklinde yapılır.

18) Seçme Turnuvası kapsamındaki tüm maçlar Pandanet (IGS) üzerinden oynanır.
Maçlarda Japon kuralları geçerli olup, süre sistemi 1 saat ana süre ve 25 hamle/10
dakika olacaktır.
19) İlk tur, 3 maç üzerinden oynanır ve 2 maç kazanan oyuncular final turuna kalır.
20) Final turuna kalan 8 oyuncu yine GoR seviyelerine göre; 1, 4, 5 ve 8 no’lu oyuncular ilk
grupta, 2, 3, 6 ve 7 no’lu oyuncular ikinci grupta olacak şekilde, 4 kişilik 2 gruba ayrılır.
Her grupta, her oyuncu birbiriyle birer maç yapar ve toplamda iki maç kaybeden
oyuncu elenir. Böylece, her gruptan 2’şer oyuncu olmak üzere toplamda 4 oyuncu yeni
sezonda Milli Takım kadrosunda yer almaya hak kazanır.

