
 

İL KONTENJANLARI 
2022 yılı 1. Etap Türkiye şampiyonaları için il kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
2021 yılında il şampiyonalarının pandemi etkisi altında oynanmış olması ve kategorilerin birleşmesi sonucu Türkiye Şampiyonası kategorisinden gelen 48 sporcunun il 

şampiyonası oynayamamış olması nedeni ile illerin zorluk derecesinin objektif olarak değerlendirilebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle Yalnızca 1. Etap Türkiye Şampiyonası 
için kullanılacak kontenjan sistemi aşağıdaki gibidir.  

DGK da ilk 176 sıralama içinde olan sporcular direkt Türkiye Şampiyonasına katılma hakkına sahiptir. Sporcular 2021 yılında il şampiyonası oynadıkları ile göre 
kontenjanlara dâhil edilmişlerdir. 2021 yılı içinde İl Şampiyonası oynamamış olup ilk 176 içerisinde olan sporcuların kontenjanları ise lisanslarının bulunduğu illere yazılmıştır. 

Kontenjan tablosunda DGK İLK 176 SPORCU SAYISI sütunu ve TOPLAM sütunu DGK ‘da ilk 176 sırada olan sporcuların il şampiyonası oynayıp oynamamalarına göre ya 
da oynayacakları illere göre değişebilecektir.  DGK İLK 176 SPORCU SAYISI sütunu ve TOPLAM sütunu tüm il şampiyonaları kayıtları tamamlandıktan sonra kesinleşecektir.  

Geri kalan 552 kontenjan için DGK’da 177-728 arasında bulunan sporcuların 2021 yılında yapılan il şampiyonalarında oynadıkları il iller değerlendirmeye alınmıştır. 
2021 yılı içinde İl Şampiyonası oynamamış olup DGK’da ilk 177-728 içerisinde olan sporcular için herhangi bir ile kontenjan yazılmamış, bu durum nedeniyle oluşan kontenjanlar 
il kontenjanı sıfır ve bir olan illere 2 kontenjan olacak şekilde dağıtılmıştır. İl Şampiyonası yapılmayacak olan illere herhangi bir kontenjan verilmeyecek ve bu kontenjanlar diğer 
illere en son İl Değerlendirme Puanları ışığında puanı en yüksek ilden başlayarak dağıtılacaktır.  

 
*DGK’da ilk 176 sıra içinde olan sporcuların il şampiyonası oynayıp oynamaması ya da oynayacakları ile göre değişebilir. 

 

 



 
 
 
2022 yılı 2. Etap Türkiye Şampiyonaları ve sonrası için il kontenjanları belirlenmesi aşağıdaki formüle göre yapılacaktır. Formülde belirtilen kriterler için en son oynanan 

il şampiyonası verileri kullanılacaktır. 
 
 

 
 

Formüldeki Harflerin Detaylı Açıklaması 
A: İl şampiyonası oynayan sporcu sayısının %20 si hesaplanır. Örneğin 60 sporcu katıldı ise %20 si hesaplandığında 12 sayısına ulaşılır. Bu durumda İlgili il 

şampiyonasında ilk 12 ye giren sporcuların Dinamik Genel Klasman verilerinde toplam çektikleri sayı toplam oynadıkları ıstaka sayısına bölünerek bir ortalama bulunur. 
 B, C, D, E ve F kriterleri oynanacak olan il şampiyonası öncesindeki Dinamik Genel Klasman verilerine göre değerlendirilir. İL ŞAMPİYONASI ZORLUK DERECESİ tabloda belirtilen 

formül ile hesaplanır. 

Formül Açıklaması: Önce her il için zorluk derecesi hesaplanır. Daha sonra toplam kontenjan sayısı olan 552 için toplam il şampiyonası zorluk derecesine oranlanır. 

 

ÖRNEK: A ilinde 60 sporcu ile il şampiyonası oynanmış olsun. Bu sporculardan Türkiye Klasmanı(TK)’nda ilk 16 da hiç sporcu olmasın, 17-64 arasında 1 sporcu olsun, 

65-176 arasında 8 ve 177-728 arasında 12 sporcu olsun. İl şampiyonasında ilk 12 ye giren sporcuların DGK’da genel ortalamaları 0,8191 olsun. Tüm illerin il şampiyonası zorluk 

derecesi puanı hesaplandıktan sonra toplam il şampiyonası zorluk derecesi 3571,36 olsun. 

 

A=0.8191 B=60 C=0 D=1 E=8 F=12 

 

İL ŞAMPİYONASI ZORLUK DERECESİ(İŞZD) =        (A x B)        +     (C x 5) +  (D x 4) + (E x 2,5)  + F                          İL KONTENJANI= (İŞZD)     x     552 / (TOPLAM İŞZD) 
       (0,8191 x 60)   +     (0 x 5) +  (1 x 4)  + (8 x 2,5) + 12                                        = (85,146) x     552 /      (3571,36) 
         =  (49,146)     +       ( 0 )   +     ( 4 )    +    ( 20 )   + 12                                        = 13,160 

 
 
İL ŞAMPİYONASI ZORLUK DERECESİ(İŞZD) = 85,146                               İL KONTENJANI= 13 
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