
 

 

 

                 
 

 

 زمان مسابقه .1

بایست پیش از شررو  آغاز خواهد شد. کلیه بازیکنان می گیالنبه میزبانی هیئت شطرنج استان  17راس ساعت  22/04/1398مورخ  شنبهمسابقات از روز 

  .محل مسابقه حاضر باشند زودتر در دقیقه 30دور اول 

 قوانین حاکم .2

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

 هاتعداد دور بازی .3

 دور با توجه به تعداد بازیکنان برگزار خواهد شد.  9یا  7در  سوئیسیمسابقات به روش 

 زمان بازی .4

 باشد.ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می  30به اضافهدقیقه  90زمان بازی برای هر بازیکن 

 می باشد. دقیقه از زمان آغاز هر دور 30برای هر بازیکن  غیبتزمان مجاز 

 گشاییگرهبندی و رده .5

امتیازات یکسان کسب کررده  ،بندی بر اساس مجمو  امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکنرده

 به ترتیب زیر استفاده می گردد. گره گشاییباشند برای تعیین رتبه آنها از روش 

 ه(مجمو  بوخ هولز       بوخ هولز متوسط د(       2قطع شده  بوخ هولز ج(      1بوخ هولز قطع شده ب(الف( رویارویی مستقیم     

  دور باشد  7در صورتی که جدول تبصره : 

 ( مجمو  بوخ هولزه     بازی بیشتر با سیاهد(     بازی انجام نشده محاسبه می شود( (تعداد برد بیشترج(       بوخ هولز  ب(    الف( رویارویی مستقیم 

 نام شرایط ثبت .6

  

  ها مجازند هر تعداد بازیکنی را که صالح بدانند با معرفی نامه کتبی هیئت شطرنج برای شرکت در مسابقات اعزام نمایند. استان

های سراسر کشور موظفند از معرفی افراد فاقد شماره عضویت باشد. هیئتارائه شماره عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون جهت ثبت نام الزامی می

 ر خودداری نمایند.معتب

 . نمایدمی تأمین مسابقات برگزاری طول در را مزبور بازیکنان اسکان محل کننده برگزار که باشدمی نفر یک استان هر سهمیه

 )با هزینه شخصی(. باشدمی مجاز استان هر اعزامی نفرات همراه به مربی، یا سرپرست عنوانه ب نفر یک حضور

  بازیکنانسنی  شرایط  .7

 سال 20 سنی رده بعد به 11/10/1378 متولدین   (الف

  همراه داشته باشند.  را خود شناسنامه اصل باید بازیکنان
 

  ورودیه مسابقات .8

 ریال 000/800   استان هر سهمیه: الف 

 ریال 000/1000 سهمیه          غیر: ب  

 اسکانشرایط  .9

  تومان است.  50،000اسکان شبی قیمت و برای بازیکنان آزاد  است ناسکان برای بازیکنان سهمیه رایگا
  



 

 

 

                 
 

 هاجدول زمانبندی بازی .10

  دوری 7جدول  دوری 9جدول 

 روز تاریخ 09:30 صبح 17:00  عصر 09:30 صبح 17:00  عصر

 شنبه 22/04/98 ورود دور اول ورود دور اول

 یکشنبه 23/04/98 دور دوم سوم دور دور دوم سوم دور

 دوشنبه 24/04/98 - چهارمدور  - چهارمدور 

 سه شنبه 25/04/98  پنجمدور  دور پنجم ششمدور 

 چهارشنبه 26/04/98 - ششمدور  - هفتمدور 

 پنج شنبه 27/04/98 دور هفتم خروج - دور هشتم

 جمعه 28/04/98   دور نهم خروج

 جوایز  .11

 .گردد می اعطا مسابقات حکم و مدال برتر نفر 3 به

 

 شثبت نام و پذیرنحوه  .12

در صورت عدم ارسال اسامی میزبان هیچگونه تعهردی  .نمایند ارسال میزبان به را سهمیه نفرات اسامی تیر 20 تاریخ 18ساعت  تاباید  استانی های تئهی

 برای اسکان آنان نخواهد داشت. 

 هیئت ژوری .13

بره  برازیپر  از پایران آن  یرک سراعتبرگزار کننده اعضای هیئت ژوری را معرفی می نماید. هر گونه اعتراض به رای سرداور تا  ،پیش از شرو  دور اول 

معتررض برازیکن هزار تومان اقدام پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مرورد نررر بره  50صورت کتبی و با پرداخت مبلغ 

 .داده خواهد شدعودت 

نماینرد و  اد بخشنامه صادر شده از سوی فدراسیون شطرنج بازیکنان مجاز نیستند بدون اجازه سررداور مسرابقات اقردام بره تررل جردول ن: به استتوجه 

ی بخواهد از ادامره مسرابقه چنانچه بازیکن محروم می شوند. ضمنا ریتدماه از شرکت در هرگونه مسابقه  6بازیکنان خاطی مطابق بخشنامه مذکور به مدت 

 . دهدارائه به سرداور مسابقات  خودبا امضا و به صورت کتبی قبل از قرعه کشی  خود رادرخواست انصراف  انصراف دهد می بایست

 اطالعات  .14

 : جهت کسب اطالعات بیشتر با شمارهای زیر تماس بگیرید

 مجموعه ورزشی یادگار امام هیات شطرنج استان گیالن –میدان صابرین  –گلسار  -رشتاسکان:  محل برگزاری و

 خانه شطرنج 01333113050های تماس: تلفن

  09113346399: )دبیر هیئت(  ترازیآقای 

 


