
 

 دوره مسابقات شطرنج  چهارمینآیین نامه بیست و 

 قهرمانی لیگ دسته یک آقایان کشور 

 هرمزگان به میزبانی استان  1398ماه  آذر 22لغایت  19

 میلیون ریال جایزه    120بیش از 

 

مناسب برای لیگ برتر کشور، ترغیب و تشویق مراکزز هدف از برگزاری این رقابتها باال بردن سطح کمی و کیفی ورزش شطرنج و ایجاد پشتوانه 

ها و بازان اسزتانمختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و ... برای فعالیت در این ورزش و ایجاد فضزای مناسزب بزرای رضزور و رقابزت سزالج شزطرنج

 .شناخت بازیکنان مستعد است

 : شرایط مسابقه

 .گردد. و کمیته لیگ مسئول برگزاری مسابقات استبرگزار می بندرعباسمسابقات در شهر  (1

 .میزبان مسابقات هستند هرمزگاناداره کل ورزش و جوانان و هیئت شطرنج استان  (2

 .باشدمجاز می 4های اضافی با ارائه معرفی نامه طبق بند سهمیه هر استان یک تیج است رضور تیج (3

 .باشدنان یا هیئت شطرنج استان متبوع الزامی مینامه از اداره کل ورزش و جواارائه معرفی (4

 .باشدیراکج بر مسابقات م دهیف نیقوان (5

میز رقابت خواهند کرد. برای هر بازی رضور   4باشد که بر روی بازیکن می  5شود و تعداد نفرات هر تیج مسابقات به صورت تیمی برگزار می  (6

و امتیار  0بر   2بازیکن الزامی است. در غیر این صورت پس از پایان زمان غیبت مجاز، تیج بازنده محسوب خواهد شد. ) برد تیمی  3رداقل 

 (  0بر  4بازی 

 .سیون الزامی استالف( عضویت معتبر کلیه بازیکنان در سیستج جامع فدرا

 .ب( هر تیج فقط می تواند یک بازیکن خارجی داشته باشد. اخذ مجوز فدراسیون شطرنج برای بازیکنان خارجی الزامی است

 اجازه رضور در لیگ دسته یک را ندارند. بازیکنان لیگ برتر ج( 

 ت شطرنج استان مربوطهد( تنظیج قرارداد یا توافق نامه بازیکنان با مربی یا سرپرست پس از تایید هیا

 .ه ( تیج ها موظف به استفاده از لباس متحدالشکل می باشند

 (.های شرکت کننده تعیین خواهد شدشود )تعداد دورها به نسبت تیجمسابقات به روش سوئیس تیمی برگزار می (7



 

 .گرددتیج باشد. به صورت دوره ای تیمی برگزار می  11در صورتی که تعداد تیج ها کمتر از  •

 .باشدثانیه اضافه به ازاء هر ررکت می  30دقیقه برای کل بازی با  90زمان بازیها  (8

 .اعضاء هیات ژوری لیگ قبل از دور اول تعیین و معرفی خواهند شد (9

 .نامه به مسابقات لیگ برتر صعود خواهند کردسه تیج برتر طبق آیین (10

 .شوددر پایان مسابقات تعیین می ( Match Point ) امتیاز تیمی  ها براساسرده بندی تیج (11

 : در صورت تساوی دو یا چند تیج، از روش شکستن امتیاز به شرح زیر استفاده خواهد شد (12

 تیمی برگر  –ج  مستقیج  رویارویی -ب   ( Game Point ) مجموع امتیازات کسب شده الف(

بین دو یا چند بازیکن از روش شکستن امتیاز به   شده می باشد.در صورت تساوی امتیازرده بندی نهایی میزها بر اساس مجموع امتیازات کسب 

 : ترتیب زیر استفاده می گردد

 الف( درصد امتیاز باالتر ب( تعداد بازی بیشتر ج( تیج برتر

 دور  7بازی از  5بازیها می باشند.   %60موظف به انجام   :4 تا 1 میزهای

 دور 7بازی از  4زیها است. با %05موظف به انجام   :5 میز

 : های برتر به شرح ذیل خواهد بود جوایز تیج (13

 تومان + جام قهرمانی، رکج، مدال 6.000.000مقام اول : 

 تومان + جام، رکج، مدال4.000.000مقام دوم : 

 تومان + جام، رکج، مدال2.000.000مقام سوم : 

 .رکج و مدال اعطا می گردد تومان +  200.000میز  5هر به نفرات برتر  *

 .باشدریال می 000/000/12کننده سهمیه هر استان مبلغ های شرکتورودیه تیج (14

 .ریال به عنوان ورودیه پرداخت نمایند 15,000,000بایست مبلغ های اضافه بر سهمیه هر استان برای رضور در مسابقات میتیج (15

 .باشد. سایر تیج ها با پرداخت هزینه می توانند از امکانات اسکان بهره مند گردندهای سهمیه به صورت رایگان می  اسکان کلیه تیج (16

فرصت دارند اعالم آمادگی خود را کتباً به فدراسیون شطرنج به شماره فاکس   14/09/1398 های شرکت کننده رداکثر تا تاریخ تیج (17

 .ارسال نمایند( 88951514-021)

 گردد. ارسال  مهدی زارعی 09177616122ی دبیر هیات رفی نامه براما به انضمام معرتی عکس فیش واریز  •

 .کشی الزامی استها با شناخت کامل از بازیکنان تیج )به همراه یک قطعه عکس بازیکنان( در مراسج قرعه ضور نمایندگان تیجر (18

 .المللی به فدراسیون جهانی ارسال خواهد شدنتایج مسابقات جهت محاسبه درجه بین (19



 

 .دباش نبندی مسابقات به شرح زیر میجدول زما (20

 

 

 

 

 

 آذر می باشد.  19روز سه شنبه  15جلسه فنی ساعت   -

 اطالعات   (21

   0112987528004 هرمزگانملی به نام هیات شطرنج استان  بانکحساب سیبا 

 .در جلسه فنی به اطالع خواهد رسید 15:00ساعت  19/09/98هر گونه تغییری روز سه شنبه مورخ 

 شطرنج استان هرمزگان  اتیرجاب ه یمجموعه ورزش   یضلع جنوب غرب ریبلوار غد -: بندرعباس رشیآدرس پذ

   هیات شطرنج استان هرمزگانمحل برگزاری و اسکان : 

 )کمیته لیگ(   بهروز مجدزاده 09129746057تماس : 

   مهدی زارعی )دبیر هیأت(  09177616122

 آذر با دبیر هیات تماس بگیرید.  14برای رزرو اسکان تا 

 

 17ساعت  صبح 9:30ساعت  تاریخ  روز 

 اولدور  - 19/09/98 سه شنبه 

 سومدور  دومدور  20/09/98 چهارشنبه 

 پنججدور  دور چهارم 21/09/98 پنج شنبه 

 16دور هفتج ساعت  ششجدور  22/09/98 جمعه

 مراسج اختتامیه 20ساعت 


