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قهرماني پيشکسوتان شطرنج مسابقات  فارسفدراسيون شطرنج در نظر دارد با همکاري هيئت شطرنج استان 

 با شرايط زير برگزار نمايد: کشور را 

  .  زمان مسابقه١

ز آغاز خواهد شد. کلیه بازيکنـان مـیبايسـت پـیش ا شیرازدر شهر  ١٧ساعت  راس 20/٣/98مسابقات از روز دوشنبه مورخ 

.محل مسابقه حاضر باشند ، عدم حضور به منزله انصراف از مسابقه تلقي خواهد شد  زودتر در دقیقه ٣0شـروع دور اول 

 .  جداول مسابقات ٢

 :ي گرددا شرايط زير برگزار ممسابقات در دو جدول ب

  ١١/١0/١٣48الي   ١١/١0/١٣٣٣سال : متولدين   ٦٥تا  ٥0گروه سني : -الف 

 و قبل از آن  ١١/١0/١٣٣٣سال : متولدين    ٦٥: باالي  گروه سني -ب 

  .  قوانين حاکم٣

قوانین فدراسیون جهاني شطرنج )فیده ( حاکم بر مسابقات است . 

 تساب درجه بین المللي به فدراسیون جهاني شطرنج ارسال مي شود. د و نتايج آن جهت احمسابقات ريتد مي باش

  .  تعداد دور بازي ها٤

 توسط نرم افزار سوئیس منیجر انجام خواهد گرفت.  واست  دور به روش سوئیس ٧مسابقات در 

  .  زمان بازي5

  از اولین حرکت بازي مي باشد.براي هر حرکت ثانیه پاداش  ٣0به اضافهدقیقه  90زمان بازي براي هر بازيکن 

 دقیقه از زمان آغاز هر دور مي باشد. ٣0براي هر بازيکن  تاخیرزمان مجاز 

 .  رده بندي و گره گشايي 6

رده بندي بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو يا چنـد 

ها از روش گره گشايي به ترتیب زير استفاده مي گردد. رده باشند براي تعیین رتبه آنيکسـان کسب ک بـازيکن امتیـازات

 ه (مجموع بوخ هولز     برد بیشترد(     زبوخ هولج (    سونه بورن برگرالف ( رويارويي مستقیم      ب (

 . وروديه مسابقات 7

 است.(  تومانهزار  هشتاد )تومان   80000وروديه مسابقه براي هر شرکت کننده 

مبلغ وروديه  امکان پذير باشد ثبت نام ي کهدر صورتتاريخ مورد نظر  مي باشد. بعد از ١٧/0٣/١٣98ت نام تا تاريخ مهلت ثب

 صد هزار تومان خواهد شد. 



 IR ۲۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۹۰۶۲۷۴۴۰۰۹ شبای شماره حساب 
  .  اسکان8

  تومان 20000 يتخته شب 4 اي 2 ياهر تخت در اتاق ه يمبلغ مهمانسرا به ازا

 . برنامه ي بازيها 9

 بعدازظهر 5 صبح9:٣٠تاريخ روز

 دور اول ورود بازيکنان 20/0٣/98دوشنبه

 مدور سو دور دوم 2١/0٣/98سه شنبه

 استراحت دور چهارم 22/0٣/98چهارشنبه

 دور ششم دور پنجم 2٣/0٣/98پنج شنبه

 اختتامیه و خروج ١٣ساعت  صبح 9 دور هفتم 24/0٣/98جمعه

 : . جوايز ١٠

 

 سال 65جوايز باالي  سال 65تا  5٠جوايز 

 تومان ٧00،000:  مقام اول تومان ٧00،000:   اول مقام

 تومان ٥00،000:   دوم مقام تومان ٥00،000:  دوممقام 

 تومان 400،000:  مقام سوم تومان 400،000:  سوممقام 

 تومان ٣00،000:  مقام چهارم تومان ٣00،000:  چهارممقام 

 تومان 2٥0،000:  مقام پنجم تومان 2٥0،000:  پنجمقام م

 تومان 200،000:  قام ششمم تومان 200،000:  قام ششمم

 انتوم 200،000  :١٦00بهترين نفر زير  انتوم 200،000  :١٦00بهترين نفر زير 

 انتوم 200،000:   ١٥00زير  بهترين نفر انتوم 200،000:   ١٥00زير  بهترين نفر

 انتوم 200،000:  بدون ريتینگبهترين نفر  انتوم 200،000:  بدون ريتینگبهترين نفر 

 : نفر ٥حداقل ط حضور به شربانوان برتر  اتنفر

 انتوم ٣00،000:  اول

 انتوم 000،0٥2 دوم :

 انتوم 000،002سوم : 

 : نفر ٣حداقل به شرط حضور  بانوانبرتر  اتنفر

 انتوم ٣00،000:  اول

 انتوم 000،0٥2 دوم :

 انتوم 000،002سوم : 

 



 بخش حکم و مدال اعطا خواهد شد. نفر برتر هر  ٣به  -

 اهدا مي گردد. ايز بر اساس پوئن شکني جو -

  راه خواهند يافت. به مرحله نیمه نهايي قهرماني کشور مستقیم رده هر دو نفرات اول  -

 وروديه خواهند داشت. بار حضور در مسابقات بین المللي داخلي را بدون پرداخت  ٣نفرات اول هر رده مجوز  -

 وروديه خواهند داشت. بار حضور در مسابقات بین المللي داخلي را بدون پرداخت  2هر رده مجوز  دومنفرات  -

 وروديه خواهند داشت. بار حضور در مسابقات بین المللي داخلي را بدون پرداخت  ١هر رده مجوز  سومنفرات  -

 

 .  هيئت ژوري ١١

به راي سرداور تا راض ده اعضاي هیئت ژوري را معرفي مي نمايد. هر گونه اعتکننسابقات برگزار پیش از شروع دور اول م

هزار تومان اقدام پذير خواهد بود. بديهي  ٥0اعت پس از پايان آن دور به صورت کتبي و با پرداخت مبلغ سـ حـداکثر يـک

  .شدهد عودت داده خوا اسـت در صـورتي کـه اعتـراض وارد باشـد مبلغ مورد نظر به معترض

  اطالعات -١٢

 پارس تاالر راز،یش ييهوا گاهيال پ، بلوار مدرس ،درب او رازی: ش يادرس محل برگزار آدرس محل مسابقه :

 0٧١-٣٦٣٦4292تلفن : 

 IR ۲۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۹۰۶۲۷۴۴۰۰۹شبای شماره حساب 
09١٧١8٧٧٧0٣آقاي شفیعي :  بير هيات :د

 انقالب يمهمانسرا راز،یش ييهوا گاهي، بلوار مدرس ،درب اول پا رازیشآدرس محل اسکان : 

  09١٧٣٧٣94٦4اسکان: سرکار خانم کارگر  يتلفن هماهنگ

 09١٧١02992٦طه :  آلوتان استان فارس : مسئول کمیته پیشکس

 

 

 


