 -1زمان مسابقه
مسابقات از روز شنبه مورخ  4۹۳۱/44/41راس ساعت  41به میزبانی هیأت شطرنج استان مازندران در شهر آمل آغاز خواهد شد.

 -2جداول و تعداد دور بازی ها
مسابقات به صورت ریتد در دو جدول  Aو  Bبرگزار خواهد شد .جدول  Aدر  ۳دور و مختص بازیکنان دارای ریتینگ بیشتر از ۰4۲۲
و جدول  Bدر  44دور و مختص بازیکنان دارای ریتینگ کمتر از  ۰4۲4می باشد.

 -3زمان بازی
زمان بازی برای هر بازیکن  ۳۲دقیقه به اضافه ۹۲ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.
زمان مجاز غیبت برای هر بازیکن  ۹۲دقیقه از زمان آغاز هر دور می باشد.

 -4ردهبندی و گره گشایی
ردهبندی بر اسااس مجمو امتیازات کس شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن ،امتیازات یکسان
کس کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش گره گشایی به ترتی زیر استفاده می گردد.
الف) رویارویی مستقیم ب) بوخ هولز قطع شده  4ج) بوخ هولز قطع شده  ۰د) بوخ هولز متوسط 4

ه) مجمو بوخ هولز

 -5ورودیه مسابقات
مبلغ ورودیه برای بازیکنان خارجی  ،هر نفر مبلغ  1۲دالر آمریکا و برای بازیکنان ایرانی  ،هر نفر مبلغ  150هزار تومان می باشد.
کلیه بازیکنان دارای عناوین استاد بزرگی ،استاد بین المللی و دارندگان ریتینگ  ۰1۲۲و باالتر (طبق آخرین لیست فیده) از پرداخت ورودیه
معاف می باشند.

 -6شرایط ثبت نام
شرکت در مسابقات برای عموم عالقه مندان آزاد است.
ارائه شماره عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون جهت ثبت نام الزامی میباشد .در صورتی که بازیکنی در مسابقات ثبت نام
نماید و در زمان قرعه کشی مشخص شود فاقد کد سیستم جامع می باشد از دور مسابقات کنار گذاشته خواهد شد و مبلغ ورودیه
ایشان عودت داده نخواهد شد.
آخرین مهلت ثبت نام تا ساعت  23:52روز پنجشنبه  12بهمن ماه می باشد.

 -7نحوه ثبت نام
بازیکنان می بایست مبلغ ورودیه را به حساب هیات شطرنج مازندران واریز و تصویر فیش را به همراه مشخصات خود  -به آیدی
تلگرام @hadi1564 :ارسال نمایند .شماره حساب هیات شطرنج استان مازندران  0110126062001بانک ملی

 -8هیأت ژوری
پیش از شارو دور اول ،برگزار کننده اعضای هیأت ژوری را معرفی می نماید .هر گونه اعتراض به رای سرداور تا نیم ساعت پس از
پایان آن بازی به صااورت کتبی و با پرداخت مبلغ  50هزار تومان امکان پذیر خواهد بود .بدیهی اساات در صااورتی که اعتراض وارد
باشد مبلغ مورد نظر به بازیکن معترض عودت داده خواهد شد.
توجه  :به اساتناد بخشنامه صادر شده از سوی فدراسیون شطرنج بازیکنان مجاز نیستند بدون اجازه سرداور مسابقات اقدام به ترک
جدول و انصااراف از مسااابقات نمایند و بازیکنان خاطی مطابق بخشاانامه مذکور به مدت  ۱ماه از شاارکت در هرگونه مسااابقه ریتد
محروم می شوند .ضمنا درخواست انصراف باید قبل از قرعه کشی به صورت کتبی و با امضا بازیکن به سرداور مسابقات ارائه گردد.
 -2محل برگزاری مسابقات
محل برگزاری بیسات و شاشمین دوره مسابقات آزاد بین المللی شطرنج جام فجر ،سالن اجتماعات سیتی سنتر اُکسین ،به نشانی:
مازندران ،آمل ،کیلومتر  1جاده هراز (آمل به تهران) خواهد بودhttp://www.oxincitycenter.com/ .

 -10دریافت ویزا
کلیه افرادی که خارج از ایران سکونت دارند و برای شرکت در مسابقات نیازمند ویزا می باشند ،باید فرم ثبت نام را کامل نموده
و پیش از تاریخ  2018/01/24به آدرس( armantino@gmail.com :آرمان آریانژاد  -مسئول روابط بین الملل) ایمیل نمایند.
در صورتیکه شرکت کنندگان غیر ایرانی (اعم از بازیکن ،مربی و همراه) پس از موعد مقرر مدارک الزم را ارسال کنند ممکن است
ویزا آنها به موقع صادر نشود.
 -11جدول زمان بندی مسابقات
جدول A
عصر 00:11

روز

تاریخ

صبح 13:91

شنبه

26/11/14

ورود بازیکنان

یکشنبه

26/11/15

دور دوم

دور سوم

دو شنبه

26/11/16

-

دور چهارم

سه شنبه

26/11/17

-

دور پنجم

چهارشنبه

26/11/18

-

دور ششم

پنج شنبه

26/11/12

-

دور هفتم

جمعه

26/11/20

-

دور هشتم

شنبه

26/11/21

دور نهم

روز

تاریخ

صبح 13:91

شنبه

26/11/14

ورود بازیکنان

یکشنبه

26/11/15

دور دوم

دور سوم

دو شنبه

26/11/16

-

دور چهارم

سه شنبه

26/11/17

دور پنجم

دور ششم

چهارشنبه

26/11/18

-

دور هفتم

پنج شنبه

26/11/12

دور هشتم

دور نهم

جمعه

26/11/20

-

دور دهم

شنبه

26/11/21

دور یازدهم

مراسم افتتاحیه 15:30
دور اول

مراسم اختتامیه
خروج بازیکنان

جدول B
عصر 00:11
مراسم افتتاحیه 15:30
دور اول

مراسم اختتامیه
خروج بازیکنان

 -12جوایز مسابقات
مبلغ  503.000.000ریال به عنوان جوایز این دوره از مسااابقات در نظر گرفته شااده اساات که به شاار فیل به نفرات برتر جداول
دوگانه اهدا خواهد شد:

جوایز جدول A

جوایز جدول B

جوایز ویژه

نفر اول

 80،000،000ریال

نفر اول

 25،000،000ریال

بهترین بازیکن زیر 2000

 4،000،000ریال

نفر دوم

 60،000،000ریال

نفر دوم

 20،000،000ریال

بهترین بازیکن زیر 1800

 4،000،000ریال

نفر سوم

 50،000،000ریال

نفر سوم

 17،000،000ریال

بهترین بازیکن زیر 1600

 4،000،000ریال

نفر چهارم

 40،000،000ریال

نفر چهارم

 13،000،000ریال

بهترین بازیکن بی ریتینگ

 4،000،000ریال

نفر پنجم

 30،000،000ریال

نفر پنجم

 10،000،000ریال

نفر برتر بانوان

 4،000،000ریال

نفر ششم

 20،000،000ریال

نفر ششم

 8،000،000ریال

نفر دوم بانوان

 2،000،000ریال

نفر هفتم

 15،000،000ریال

نفر هفتم

 6،000،000ریال

نفر برتر پیشکسوتان

 4،000،000ریال

نفر هشتم

 11،000،000ریال

نفر هشتم

 5،500،000ریال

نفر برتر زیر  14سال پسران

 2،500،000ریال

نفر نهم

 2،000،000ریال

نفر نهم

 5،000،000ریال

نفر برتر زیر  14سال دختران

 2،500،000ریال

نفر دهم

 8،000،000ریال

نفر دهم

 4،500،000ریال

نفر برتر زیر  12سال پسران

 2،500،000ریال

بهترین بازیکن زیر 2300

 7،000،000ریال

نفر برتر زیر  12سال دختران

 2،500،000ریال

نفر برتر زیر  10سال پسران

 2،500،000ریال

نفر برتر زیر  10سال دختران

 2،500،000ریال

نفر برتر زیر  8سال پسران

 2،500،000ریال

نفر برتر زیر  8سال دختران

 2،500،000ریال

مجموع جوایز

 330،000،000ریال

بهترین بازیکن مازندرانی پسر  2،500،000ریال
بهترین بازیکن مازندرانی دختر  2،500،000ریال
بهترین مربی زیر  14سال

 2،000،000ریال

بهترین مربی زیر  12سال

 2،000،000ریال

بهترین مربی زیر  10سال

 2،000،000ریال

بهترین مربی زیر  8سال

 2،000،000ریال

 114،000،000ریال

✪ توجه داشته باشید:
 -4مالیات بر جوایز (ریالی)  %4۲می باشد.
 -۰به هر بازیکن تنها یک جایزه (جایزه بیشتر) تعلق می گیرد.
 -۹در صورت هم امتیازی بازیکنان ،جوایز بر اساس رتبه نهایی توزیع خواهد شد( .جوایز تقسیم نخواهد شد)

 52،000،000ریال

 -13اسکان و غذا
هتل چهار ستاره المپیک شمال به عنوان هتل رسمی مسابقات در نظر گرفته شده استhttps://hotel-shomal.com/ .

هزینه غذا و اساکان تمامی اسااتید بزر

و دارندگان ریتینگ  ۰0۲۲و باالتر رایگان است .همچنین هزینه اسکان اساتید بین المللی بر عهده

میزبان خواهد بود.

جهت کس اطالعات بیشتر و رزرو هتل یا خوابگاه می توانید از طریق راه های ارتباطی فیل با ما در تماس باشید:

 -14تماس با ما
مجتبی ابراهیمی (دبیر هیأت شطرنج استان مازندران – مدیر مسابقات)
همراه 02111244751 :تلگرامEmail: emojtaba.ebrahimi@gmail.com - @titi1384 :

هیأت شطرنج استان مازندران 011-33353080 :
هادی فیروزجا (روابط عمومی هیأت شطرنج استان مازندران – مدیر کانال مسابقات)
همراه 02374408004 :تلگرامEmail: hadi_firuozja@yahoo.com - @hadi1564 :
کانال تلگرام شطرنج مازندران https://t.me/shatranj_mazandaran

