
                                                                   

  

 قهرمانی فینال مسابقاتپنجاه و پنجمین دوره آیین نامه 

کشور آقایان  

  1041ماه  تیر 3لفایت  ماه خرداد 52

در نظر دارد تا در راستای اشاعه بیشتر رشته ورزشی  ندرانزبا همکاری هیات شطرنج استان ما فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران

کشور را برگزار نماید.آقایان قهرمانی  فینال مسابقاتپنجاه و پنجمین دوره کشور، ن آقایان شطرنج و همچنین شناسایی قهرما  

 .زمان و مکان برگزاری مسابقات:1

 .دخواهد شبرگزار  چالوس، شهر مازندرانمیزبانی استان به  03/00/1001لغایت  52/03/1001شنبه مورخ چهارمسابقات از روز 

 .برگزار خواهد شد به صورت آنالین 51000راس ساعت  55/03/1001شنبه مورخ یکجلسه هماهنگی و قرعه کشی 

 

 .جداول مسابقات:2

 )فیده( ارسال خواهد شد.شطرنج  جدول مسابقات جهت محاسبه درجه بین المللی به فدراسیون جهانی

 .قوانین حاکم:۳

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

 فینال، در شرکت مستقیم سهمیه دارای بازیکنان آمادگی اعالم مهلت پایان از پس و مقدماتی مرحله نامه آیین اساس بر

  گردند؛آقایان: می دعوت نهایی مرحله به زیر بازیکنان

 پور، مصدق ودمسع ریتینگ(، هفتم زنگنه)نفر لرپری شاهین ریتینگ(، ششم مقامی)نفر قائم ریتینگ(،احسان پنجم موسوی)نفر لخلی دسیی 

 )نفرات دراستب علی نادری، عبداهلل اهباز،ط آرش داغلی، آرش خمیسی، جعفر سید اشرف، آرتین دانشیور،  بردیا درینی، پوریا عطاخان، آبتین

 میزبان( استان )سهمیه موسوی پور کیان سید و مقدماتی( مرحله دهم تا اول

   نمایند. اعالم را خود آمادگی داشت خواهند فرصت 00055 ساعت 50/30/1100 جمعه روز تا فوق مدعو محترم بازیکنان توجه0

 شد. نخواهد جایگزین بازیکنی هیچ ،نامبرده بازیکنان از زوج نفرات تعداد انصراف صورت در

 دولج شدن زوج منظور به نهایی بندی رده اساس بر مقدماتی مرحله از بازیکن یک ،امبردهن بازیکنان از فرد نفرات تعداد انصراف صیورت  در

 شد. خواهد جایگزین

 شد. خواهد برگزار ای دوره صورت به و دور 31 در مسابقات منتخب نفرات همه شرکت صورت در



                                                                   

  

 تهکمی به دهد انصراف مسابقات، جدول در گرفتن قرار و آمادگی اعالم از پس بازیکنی چنانچه و نداشته را جدول ترک اجازه بازیکنی هیچ

 شد. خواهد معرفی انضباطی

 .سیستم قرعه کشی:۴

 برگزار می گردد. دوره ایمسابقات به روش 

وی رکشی مسابقات در اولین فرصت قرعهانجام خواهد شد و ول مسابقات با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار سوییس منیجر قرعه کشی جد

 .بارگذاری می شود و در جلوی درب ورودی سالن مسابقات نصب خواهد شد  www.chess-results.comسایت 

 .زمان بازی:۵

 .باشدزمانی تا پایان بازی میثانیه پاداش  30دقیقه با  30برای چهل حرکت و  زمانیثانیه پاداش  30ه با دقیق ۰0زمان بازی برای هر بازیکن 

 .دقیقه از زمان آغاز هر دور می باشد 30تاخیر زمان پیش فرض مجاز برای 

 .رده بندی و گره گشایی:6

 هگر های روش از امتیاز تساوی صورت در و شود می تعیین مسابقات پایان در بازیکن هر شده کسب امتیازات مجموع اساس بر بندی رده

 شد0 خواهد استفاده زیر گشایی

 از پاداش ثانیه 2 و دقیقه12 زمانی فرمت با برگشت( و تکمیلی)رفت دیدار دو قهرمان نایب و قهرمان تعیین برای ها رقابت پایان در10 تبصره

 حرکت اولین از پاداش ثانیه 3 و دقیقه 2 زمانی فرمت با برگشت( و )رفت تکمیلی دیدار دو تساوی صورت در ،گیرد می صورت حرکت اولین

 تعیین برای سیاه برای دقیقه 0 و سفید برای دقیقه 2 ثابت زمان با )آرماگدون( رستاخیز بازی یک تساوی صورت در و ردیگ می صورت

 شد. خواهد برگزار قهرمان

 گردد.می اعمال 1 تبصره در شده ذکر گشایی گره ،دوم و اول نفر بین صرفاً نفرات سایر با اول نفر زامتیا تساوی صورت در 50 تبصره

  با رگشتب و رفت مسابقه یک سوم و دوم نفر بین صرفاً المپیاد برای انتخاب جهت نفرات، سایر با دوم، نفر امتیاز تساوی صورت در 30 تبصره

 گردد.می برگزار بازی،( پایان تا زمانی پاداش ثانیه 30 با دقیقه 30 و حرکت چهل برای زمانی پاداش ثانیه 30 با دقیقه ۰0) استاندارد زمان

 گردد.(می برگزار آتی روزهای در فینال مسابقات پایان از پس بازی این ) گردد.می اعمال 1تبصره مشابه تساوی صورت در

 

 گردد0 می استفاده ذیل ترتیب به گشائی گره از ها بندی رده سایر تعیین برای

         کویا ج.     برگر بورن سونب.       مستقیم رویارویی الف.

 

 

 

     



                                                                   

  

   .زمانبندی بازی ها:7

 

 دوره: 1۳جدول 

 

 17000ساعت  0۰000ساعت  روز تاریخ

 دور اول صبح به بعد( 8ساعت  زو پذیرش) اورود بازیکنان  چهارشنبه 52/03/1001

 دور سوم دور دوم پنجشنبه 52/03/1001

 دور چهارم - جمعه 57/03/1001

 دور پنجم - شنبه 58/03/1001

 دور هفتم دور ششم یکشنبه 5۰/03/1001

 دور هشتم - دوشنبه 30/03/1001

 دور نهم - سه شنبه 31/03/1001

 دور یازدهم دور دهم چهارشنبه 01/00/1001

 دور دوازدهم - پنجشنبه 05/00/1001

 12000خروج بازیکنان ساعت  )آخر( دور سیزدهم جمعه 03/00/1001

 برنامه زمانبندی جدید پیش از آغاز دور اول اعالم خواهد شد.تبصره0 در صورت کاهش تعداد نفرات شرکت کننده، 

 .جوایز:8

 

 نفر برتر حکم و مدال اهدا می گردد.  3به *

 جوایز نقدی مسابقات به قرار زیر خواهد بود)جوایز تقسیم نخواهد شد(0*

 

 )ریال( زهمبلغ جای مقام

 1۵000000000 اول

 10000000000 دوم

 ۵000000000 سوم

 



                                                                   

  

 ملی:تیم .9

 آیند.به عضویت تیم ملی در می 1001تا پایان سال  ،و باالتر بوده اند 5200دارای ریتینگ  11/05/1001بازیکنانی که در لیست ریتینگ * 

 آیند.به عضویت تیم ملی در می 1001تا پایان سال  ،کشور در سال جاری و نایب قهرمان قهرمان* 

 مستقیماً به المپیاد اعزام می گردند. 11/5/1001و باالتر( در لیست  5200دارای ریتینگ زیکنان * سه نفر برتر لیست ریتینگ )با

 گردد.قهرمانی انفرادی آسیا اعزام می * قهرمان کشور مستقیماً به المپیاد و

 گردد.زام میکشور مستقیماً به المپیاد اعنایب قهرمان * 

 یم جایگزین فینال نهایی لیست از بعدی نفر عضویت در تیم ملی، و المپیاد در حضور جواز دارای نفرات از کدام هر انصراف صورت در *

 .گردد

 .رفتار بازیکنان:10

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.

 در حین بازی بدون اجازه داور مجاز به صحبت کردن به جز در مواردی که در قوانین شطرنج تعیین شده است نمی باشد. انبازیکن

از جملۀ این وسایل الکترونیکی می توان از موبایل، لپ  همراه داشتن هر نوع وسیله الکترونیکی بدون مجوز داور در محل مسابقه ممنوع است.

 تاپ، ساعت هوشمند، عینک های هوشمند و دستنبدهای هوشمند نام برد.

 داوران مجاز هستند قبل، بعد یا در حین بازی، هر بازیکنی که در سالن مسابقه حضور دارد را مورد تفتیش قرار دهند. 

ای مربوط اعتراض ه .(تهمت زدن)ه تقلب بازیکنی دیگر را به صورت غیر رسمی به داور اعالم نمایند بازیکنان مجاز نیستند شک خود نسبت ب

 به تقلب با وسایل الکترونیکی باید به صورت رسمی و مکتوب باشد. 

 

 :19.پروتکل های بهداشتی و کووید 11

و ارائه کارت  سال 18کمتر از  معتبر( برای کلیه بازیکناندوز از واکسن های  5)با دریافت حداقل  1۰ارائه کارت واکسیناسیون کووید 

داوران و عوامل اجرایی مسابقات سال،  18بازیکنان باالی دوز از واکسن های معتبر( برای  3)با دریافت حداقل  1۰واکسیناسیون کووید 

 .اشند، انجام نخواهد پذیرفتمی ب 1۰کسیناسیون کووید الزامی می باشد. ثبت نام و پذیرش بازیکنانی که فاقد کارت وا

 زدن ماسک در تمام طول مدت برگزاری در محوطه بازی ها برای تمامی شرکت کنندگان، داوران و عوامل اجرایی الزامی می باشد.

 منفی نماید. PCRبرگزار کننده می تواند از تمامی بازیکنان در صورت نیاز درخواست ارائه تست 

( باشد، توسط تیم پزشکی مستقر در محل مسابقات قرنطینه خواهد شد و تا مشخص  1۰وردگی )کووید اگر بازیکنی دارای عالئم سرماخ

 امکان حضور در مسابقات را نخواهد داشت. 1۰شدن نتیجه تست کووید 



                                                                   

  

مسابقات اخراج و مطابق بوده و این مورد را به عوامل برگزاری اطالع نداده باشد، از  1۰ در صورتیکه محرز شود بازیکنی دارای عالئم کووید

 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.

 . هیئت ژوری:12

دقیقه  12رفی می گردد. هرگونه اعتراض به رای سرداور تا پیش از شروع دور اول مسابقات، اعضای هیئت ژوری از سوی فدراسیون شطرنج مع

هزارتومان امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد  300پس از پایان آن دور به صورت کتبی و با ضمیمه مبلغ 

 .مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد

 برگزاری:جدول اطالعات تماس، ثبت نام، اسکان و محل .1۳

امامت( هتل) امامت ،تفریحی رفاهی صادقی؛مجتمع غالمرضا شهید تونل چالوس،ابتدای مازندران  و اسکان برگزاری ،آدرس محل پذیرش 

00۰370008000 جایی زآقای هادی فیرو جهت هماهنگی تماس ضروری   

0۰388123201آقای شایان شهره 0   اسکان 

اطالع رسانی بکه هایش https://t.me/Mazandaranchanelبه آدرس0  زندرانما استانشطرنج هیات کانال   
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