آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور
( 8تا  88سال کشور)
 71لفایت  32اردیبهشت ماه 7047
فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد تا در راستای اشاعه بیشتر رشته ورزشی شطرنج در میان نونهاالن و نوجوانان و
همچنین شناسایی قهرمانان رده های سنی کشور ،مسابقات قهرمانی رده های سنی کمتر از  8تا  88سال کشور را برگزار نماید.
.1زمان و مکان برگزاری مسابقات:

مسابقات از روز شنبه مورخ  8028/20/81لغایت  8028/20/02به شرح ذیل برگزار نماید:
استان میزبان

رده های سنی

گیالن

رده سنی کمتر از  8سال دختران
رده سنی کمتر از  82سال دختران
رده سنی کمتر از  80سال دختران

خراسان رضوی

رده سنی کمتر از  80سال دختران
رده سنی کمتر از  88سال دختران

خوزستان

رده سنی کمتر از  81سال دختران

همدان

رده سنی کمتر از  8سال پسران
رده سنی کمتر از  88سال پسران

مازندران

رده سنی کمتر از  82سال پسران

گلستان

رده سنی کمتر از  80سال پسران

قم

رده سنی کمتر از  80سال پسران

سیستان و بلوچستان

رده سنی کمتر از  81سال پسران

.2جداول مسابقات:
جدول مسابقات جهت محاسبه درجه بین المللی به فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) ارسال خواهد شد.
مسابقات به تفکیک رده در دو بخش دختران و پسران به صورت مجزا به شرح ذیل برگزار می گردد:
رده سنی

تاریخ تولد

کمتر از  8سال

متولدین  8230/82/88به بعد

کمتر از  82سال

متولدین  8232/82/88به بعد

کمتر از  80سال

متولدین  8288/82/88به بعد

کمتر از  80سال

متولدین  8281/82/88به بعد

کمتر از  81سال

متولدین  8280/82/88به بعد

کمتر از  88سال

متولدین  8280/82/88به بعد

.۳قوانین حاکم:
آخرین قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است.
.۴سیستم قرعه کشی:
مسابقات به روش سوئیسی برگزار می گردد.
تبصره :در صورت شرکت  82بازیکن و کمتر از  82بازیکن در هر رده آن جدول به صورت دوره ای برگزار خواهد شد.
قرعه کشی کلیه جداول مسابقات با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار سوییس منیجر و با انجین  JavaFoانجام خواهد شد .قرعهکشی
مسابقات در اولین فرصت پس از پایان هر دور روی سایت  www.chess-results.comبارگذاری می شود و در جلوی درب ورودی سالن
مسابقات نصب خواهد شد.
.۵تعداد دور بازی ها:
جداول مسابقات با توجه به تعداد شرکت کنندگان در  3دور برگزار خواهد شد( .در صورت شرکت بیش از  852نفر شرکت کننده قرعه کشی
با سیستم شتاب باکو انجام خواهد پذیرفت).
.6زمان بازی:
زمان بازی برای هر بازیکن  32دقیقه با  22ثانیه پاداش برای هر حرکت ،از ابتدای بازی می باشد.
زمان پیش فرض مجاز برای تاخیر  22دقیقه از زمان آغاز هر دور می باشد.
.۷رده بندی و گره گشایی:
رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان
کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش گره گشایی به ترتیب زیر استفاده میشود:

الف) رویارویی مستقیم ب) بوخ هولز قطع شده 8ج) بوخ هولز قطع شده 0د) مجموع بوخ هولز ه) سون بورن برگر
.۸ورودیه:
ورودیه مسابقات برای هر نفر  200220222ریال معادل سیصد و بیست هزار تومان بوده که حداکثر تا تاریخ  8028/20/80می بایست به
شماره حساب میزبان رده واریز گردد.
.9زمانبندی بازی ها:
تاریخ

روز

ساعت 23:22

ساعت 81:22

8028/20/81

شنبه

ورود بازیکنان ساعت 80:22

دور اول

8028/20/88

یکشنبه

دور دوم

دور سوم

8028/20/83

دوشنبه

-

دور چهارم

8028/20/02

سه شنبه

دور پنجم

دور ششم

8028/20/08

چهارشنبه

-

دور هفتم

8028/20/00

پنجشنبه

-

دور هشتم

8028/20/02

جمعه

دور نهم (آخر)

خروج بازیکنان ساعت 80:22

.11جوایز:
به  2نفر برتر حکم و مدال اهدا می گردد.
قهرمان هر رده در هر دو بخش دختران و پسران جهت استفاده از سهمیه ی مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا ،معرفی می گردند.
 1نفر برتر هر رده سنی در هر دو بخش دختران و پسران به اردوهای آنالین تیم ملی نونهاالن و نوجوانان دعوت می گردند.
تبصره یک  :به تشخیص کمیته تیم های ملی ممکن است نفرات دیگری نیز به اردوهای مذکور دعوت گردند.
تبصره دو :اعزام بازیکنان در صورت تامین اعتبار و صدور مجوزهای الزم از وزارت ورزش و جوانان صورت خواهد پذیرفت.
.11رفتار بازیکنان:
بازیکنان در حین بازی بدون اجازه داور مجاز به ترک محوطه بازی ها نیستند ،محوطه بازی ها شامل سالن بازی ،سرویس های بهداشتی،
بوفه و منطقه استعمال دخانیات است.
بازیکنان در حین بازی بدون اجازه داور مجاز به صحبت کردن به جز در مواردی که در قوانین شطرنج تعیین شده است نمی باشد.
همراه داشتن هر نوع وسیله الکترونیکی بدون مجوز داور در محل مسابقه ممنوع است .از جملۀ این وسایل الکترونیکی می توان از موبایل ،لپ
تاپ ،ساعت هوشمند ،عینک های هوشمند و دستنبدهای هوشمند نام برد.
داوران مجاز هستند قبل ،بعد یا در ح ین بازی ،هر بازیکنی که در سالن مسابقه حضور دارد را مورد تفتیش قرار دهند.
بازیکنان مجاز نیستند شک خود نسبت به تقلب بازیکنی دیگر را به صورت غیر رسمی به داور اعالم نمایند (تهمت زدن) .اعتراض های مربوط
به تقلب با وسایل الکترونیکی باید به صورت رسمی و مکتوب باشد.

.12پروتکل های بهداشتی و کووید :19
ارائه کارت واکسیناسیون کووید ( 83با دریافت حداقل  0دوز از واکسن های معتبر) برای کلیه بازیکنان و ارائه کارت واکسیناسیون کووید
( 83با دریافت حداقل  2دوز از واکسن های معتبر) برای داوران و عوامل اجرایی مسابقات الزامی می باشد .ثبت نام و پذیرش بازیکنانی که
فاقد کارت واکسیناسیون کووید  83می باشند لغو و مبلغ ورودیه آن ها عودت نخواهد شد.
زدن ماسک در تمام طول مدت برگزاری در محوطه بازی ها برای تمامی شرکت کنندگان ،داوران و عوامل اجرایی الزامی می باشد.
برگزار کننده می تواند از تمامی بازیکنان در صورت نیاز درخواست ارائه تست  PCRمنفی نماید.
اگر بازیکنی دارای عالئم سرماخوردگی (کووید  ) 83باشد ،توسط تیم پزشکی مستقر در محل مسابقات قرنطینه خواهد شد و تا مشخص
شدن نتیجه تست کووید  83امکان حضور در مسابقات را نخواهد داشت.
در صورتیکه محرز شود بازیکنی دارای عالئم کووید 83بوده و این مورد را به عوامل برگزاری اطالع نداده باشد ،از مسابقات اخراج و مطابق
آیین نامه های انضباطی فدراسیون شطرنج با وی برخورد خواهد شد.
قبل از ورود به سالن از تمامی بازیکنان ،داوران و عوامل اجرایی تست تب سنجی صورت خواهد گرفت.
 .1۳هیئت ژوری:
پیش از شروع دور اول مسابقات ،اعضای هیئت ژوری از سوی فدراسیون شطرنج معرفی می گردد .هرگونه اعتراض به رای سرداور تا  85دقیقه
پس از پایان آن دور به صورت کتبی و با ضمیمه مبلغ  222هزارتومان امکان پذیر خواهد بود .بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد
مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.
.1۴شرایط پذیرش  ،ثبت نام و اسکان:
ثبت نام برای کلیه عالقه مندان با ارائه معرفی نامه از سوی هیات شطرنج استان متبوع (هیات شطرنج استان درج شده در سیستم جامع)
آزاد می باشد.
هر هیات استانی می تواند در هر رده سنی یک نفر را به عنوان سهمیه جهت استفاده از خوابگاه عمومی رایگان معرفی نماید.
ثبت نام تا ساعت  00:22روز پنجشنبه مورخ  8028/20/85امکان پذیر خواهد بود .در روز مسابقه ثبت نام انجام نمی شود.
ارائه شماره عضویت معتبر سیستم جامع فدراسیون شطرنج ایران در هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
هیات های محترم استانی معرفی نامه بازیکنان خود را بر اساس جدول زیر با ضمیمه تصویر شناسنامه بازیکن به میزبان مربوطه ارسال
نمایند:

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد سیستم جامع معتبر

تاریخ دقیق تولد

شناسه فیده (در صورت دارا بودن)

ریتینگ (در صورت دارا بودن)

1
تبصره :ارائه اصل مدرک شناسایی بازیکنان هنگام پذیرش در استان میزبان الزامی می باشد.
جدول اطالعات تماس ،ثبت نام ،اسکان و محل برگزاری:

رده سنی کمتر از  8و  81و  81سال دختران – استان گیالن
آدرس محل پذیرش و برگزاری

رشت ،گلسار ،پل باستانی شعار ،خیابان یادگار امام(ره) ،مجموعه ورزشی یادگار امام(ره) ،تاالر مهد
اندیشه ،هیات شطرنج استان گیالن

آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه

رشت ،خیابان منظریه ،مهمانسرای المپیک
تبصره :اسکان به صورت آزاد برای بازیکنان عزیز و خانواده های محترم نیز فراهم می باشد.

روش ثبت نام

ثبت نام صرفاً به صورت آنالین از طریق سایت  Gilchess.irامکان پذیر خواهد بود.

تماس ضروری

 23888258820جناب آقای پورحاج قنبر (دبیر هیات)
 23882802208سرکار خانم عزیزی (نائب رئیس هیات)
جهت کسب اطالعات بیشتر برای اسکان صرفاً با شماره تماس ( 23885518888جناب آقای

اسکان

کسمایی – نائب رئیس هیات) تماس حاصل فرمایید.
سایت هیات شطرنج استان گیالن به آدرس Gilchess.ir

شبکه های اطالع رسانی

کانال تلگرام شطرنج گیالن به آدرس @GuilanChessAssociation
صفحه اینستاگرام شطرنج گیالن به آدرس @GuilanChessAssociation

رده سنی کمتر از  81و  88سال دختران – استان کرمانشاه
آدرس محل پذیرش و برگزاری

کرمانشاه 00 ،بهمن ،سی متری دوم ،کوچه نسترن شرقی ( پشت استادیوم آزادی) ،هیات شطرنج استان
کرمانشاه

آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه

کرمانشاه ،شهرک امام خمینی ،کانون پرورش فکری استان کرمانشاه
تبصره :اسکان به صورت آزاد برای بازیکنان عزیز و خانواده های محترم نیز فراهم می باشد.

روش ثبت نام

واریز ورودیه به حساب هیات شطرنج استان کرمانشاه و ارسال تصویر فیش واریزی به مسئول ثبت نام

شماره حساب بانک ملی هیات شطرنج استان کرمانشاه 2828152800228
شماره شبا حساب هیات شطرنج استان کرمانشاه IR450170000000108753822008

 23888208811آقای داریوش کرمی ( رئیس هیات شطرنج استان کرمانشاه)

تماس ضروری

 23253882212خانم زهرا عباسی (نایب رئیس هیات شطرنج استان و مسئول ثبت نام )
 23253882212خانم زهرا عباسی (نایب رئیس هیات شطرنج استان و مسئول اسکان)

اسکان

کانال تلگرام هیات شطرنج استان کرمانشاه @chessKSHmain :

شبکه های اطالع رسانی

صفحه اینستاگرام هیات شطرنج استان کرمانشاه @kermanshah_chess :

رده سنی کمتر از  81سال دختران – استان خوزستان
اهواز کیانپارس خیابان  80غربی فاز دوم خانه شطرنج خوزستان

آدرس محل پذیرش و برگزاری
آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه

اهواز ،بلوار جواد االئمه خیابان  80پادادشهر
واریز ورودیه به حساب هیات شطرنج استان خوزستان و ارسال تصویر فیش واریزی به مسئول ثبت نام

روش ثبت نام

شماره حساب بانک ملی هیات شطرنج استان خوزستان 2823182215221
شماره شبا حساب هیات شطرنج استان خوزستان IR390170000000109710375006
 23818000082سرپرست هیات شطرنج استان آقای مسلم شیرزاد

تماس ضروری

 23081083005آقای امیر بساق زاده ( مسئول ثبت نام)
 23081083005آقای امیر بساق زاده ( مسئول اسکان)

اسکان

کانال تلگرام هیات شطرنج استان خوزستان@khuzchess :

شبکه های اطالع رسانی

رده سنی کمتر از  8و  88سال پسران – استان همدان
همدان  ،میدان عاشورا ،روبروی درب خروجی ترمینال اتوبوس های همدان،

آدرس محل پذیرش و برگزاری

ورزشگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی (انقالب)
آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه

همدان ،بلوار مطهری ،حکما ،خوابگاه سنگ نوردی

روش ثبت نام

ثبت نام صرفاً به صورت آنالین از طریق لینک زیر امکان پذیر خواهد بود.

تماس ضروری

http://hamedan-chess.ir/bu8u18
 23382201201خانم طهماسبی ( مسئول ثبت نام)
 23880802123آقای آروین جمالی ( مسئول ثبت نام)

اسکان

 23382201201خانم طهماسبی ( مسئول اسکان)
 23880802123آقای آروین جمالی ( مسئول اسکان)

شبکه های اطالع رسانی

کانال تلگرام هیات شطرنج استان همدان @hmdchess

رده سنی کمتر از  81سال پسران – استان مازندران
آدرس محل پذیرش و برگزاری

مازندران  -کیلومتر  0جاده ساری به قائمشهر -هتل نوید

آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه
روش ثبت نام

مازندران  -کیلومتر  0جاده ساری به قائمشهر -هتل نوید
واریز ورودیه به شماره کارت هیات شطرنج مازندران و ارسال تصویر فیش واریزی به مسئول ثبت نام
شماره کارت هیات شطرنج استان مازندران 1221331533201113

تماس ضروری

 23888000588آقای محمد علی نژاد (رئیس هیات شطرنج استان مازندران)
 23210028220آقای هادی فیروزجایی ( دبیر هیات شطرنج استان مازندران و مسئول ثبت نام)

اسکان
شبکه های اطالع رسانی

 23288852128آقای شایان شهره ( مسئول اسکان )
کانال تلگرام پرشیا به آدرس @persia_chess

رده سنی کمتر از  81سال پسران – استان گلستان
آدرس محل پذیرش و برگزاری
آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه
روش ثبت نام

گرگان  ،استادیوم ورزشی آزادی  ،سالن امام خمینی (قدس ره)
گرگان  ،جاده آق قال  ،کریم آباد  ،خوابگاه مجموعه ورزشی کریم آباد.
واریز ورودیه به شماره کارت هیات شطرنج گلستان و ارسال تصویر فیش واریزی به مسئول ثبت نام

شماره کارت هیات شطرنج استان گلستان 1820221012802123
تماس ضروری
اسکان

 23883012018خانم احمدی ( مسئول ثبت نام)
 23212108181خانم شهواری (مسئول ثبت نام خوابگاه افراد سهمیه)
تبصره :خوابگاه افراد سهمیه ویژه آقایان می باشد.
تبصره :اسکان به صورت آزاد برای بازیکنان عزیز و خانواده های محترم نیز فراهم می باشد .این
عزیزان با شماره  23882128150آقای سقایی (مسئول هماهنگی سوییت) تماس حاصل فرمایند.

شبکه های اطالع رسانی

کانال تلگرام هیات شطرنج گرگان و گلستان @gorganchess

رده سنی کمتر از  81سال پسران – استان قم
آدرس محل پذیرش و برگزاری
آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه

قم ،میدان  10تن ،بزرگراه امام على (جاده کمربندى) ،کیلومتر  5هتل شاهد قم
قم ،بلوار  05متری صدوق ،ورزشگاه شهید حیدریان
تبصره %52 :تخفیف براى اسکان نفرات سهمیه هر استان در هتل شاهد در نظر گرفته شده است.

روش ثبت نام

واریز ورودیه از طریق لینک زیر و ارسال تصویر فیش واریزی به مسئول ثبت نام.
https://idpay.ir/lajevardi

تماس ضروری

 23801032030آقای رحمتی ( رئیس هیات شطرنج استان قم)
 23838583200آقای شریعت ( دبیر هیات شطرنج استان قم و مسئول ثبت نام)
 23328015111خانم اکبری
 20520321122هیات شطرنج استان قم

اسکان

 23838583200آقای شریعت ( دبیر هیات شطرنج استان قم و مسئول اسکان)

شبکه های اطالع رسانی

سایت هیات شطرنج استان قم به آدرس http://qomchess.ir

رده سنی کمتر از  81سال پسران – استان سیستان و بلوچستان
آدرس محل پذیرش و برگزاری
آدرس محل اسکان بازیکن سهمیه
روش ثبت نام

زاهدان ،خیابان بزرگ مهر دهکده بزرگ المپیک ،سالن حجاب
زاهدان ،بلوار فرودگاه روبروی استخر  81شهریور ،خوابگاه ورزشی صالحین
واریز ورودیه به حساب هیات شطرنج استان سیستان و بلوچستان و ارسال تصویر فیش واریزی به مسئول
ثبت نام

شماره حساب بانک ملی هیات شطرنج سیستان و بلوچستان 2888800553221
شماره حساب شبا هیات شطرنج سیستان و بلوچستان IR040170000000111124559006
تماس ضروری

 23822280003آقای ریگی فرد (رئیس هیات شطرنج سیستان و بلوچستان و مسئول ثبت نام)
 23800252180آقای فرامز ریگی فرد

اسکان
شبکه های اطالع رسانی

 23822280003آقای ریگی فرد (رئیس هیات شطرنج سیستان و بلوچستان و مسئول اسکان)
__________________________________

فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران

