
                                            
 

 اولین دوره مسابقات بین المللی

گیالن جـــام   

ایران، گیالن، رشت   _  1140ماه    تیر   52لفایت   81  

 گیالنجام    " دوره فستیوال آزاد بین المللی    اولین هیات شطرنج استان گیالن در نظر دارد  با هدف همگانی کردن ورزش شطرنج،  

نماید:و اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن با شرایط زیر برگزار    ، دانشگاه گیالنرا با همکاری فدراسیون شطرنج کشور  "   

 : اتمسابقبرگزاری .زمان 1

خواهد شد. کلیه   برگزار  دانشگاه گیالنت شطرنج استان گیالن در  اهی  به میزبانی  18/04/1401مسابقات از روز شنبه مورخ  

 .بازیکنان باید پیش از شروع دور اول، یک ساعت زودتر در محل مسابقه حاضر باشند

 .جداول مسابقات:2

 :شودجدول با شرایط زیر برگزار می  دومسابقات در  

 و باالتر  1800دارندگان ریتینگ   و (GM-IM- WGM-WIM) بازیکنان دارای عنوان استادی  A:جدول  *

 1800کمتر از بازیکنان دارای درجه بین المللی  B: جدول  *

 : قوانین حاکم. ۳

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

 :تعداد دور بازی ها. 4
شرکت کننده در   150)تا  دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد. 11الی  9جداول مسابقات با توجه به تعداد شرکت کنندگان در 

 دور با سیستم شتاب باکو(   11 شرکت کنندهنفر    200دور و بیش از    11نفر شرکت کننده در    200تا    150دور، بیش از    9
مند شوند.  یک بار از استراحت نیم امتیازی بهره  پنجمبازیکنان در صورت تمایل و با هماهنگی سرداور می توانند حداکثر تا دور  

  به صورت کتبی   خواهد استراحت دریافت کند باید قبل از قرعه کشی  آن دور درخواست خود را  به سرداور جدول  فردی که می 

 نمی گردد.  Aاعالم کند و برایش نیم امتیاز منظور می شود. این امتیاز شامل بازیکنان جدول  

 :زمان بازی. 5

 .برای هر حرکت، از ابتدای بازی می باشدثانیه پاداش   ۳0دقیقه با    90زمان بازی برای هر بازیکن  *  



                                            
 

 .دقیقه از زمان آغاز هر دور می باشد  ۳0زمان پیش فرض تاخیر  *  

 :قرعه کشی. ۶

انجام خواهد شد.   JavaFo قرعه کشی کلیه جداول مسابقات با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار سوییس منیجر و با انجین  

بارگذاری می شود و در جلوی    www.chess-results.comکشی مسابقات در اولین فرصت پس از پایان هر دور روی سایت  قرعه

 .درب ورودی سالن مسابقات نصب خواهد شد

 :رده بندی و گره گشایی. ۷

امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و   بر اساس مجموع  چنانچه دو یا چند بازیکن رده بندی 

 : شودامتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می

 د( مجموع بوخ هولز   ه( سون بورن برگر    2ج( بوخ هولز قطع شده   1الف( رویارویی مستقیم  ب( بوخ هولز قطع شده

 :رفتار بازیکنان. 8

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.

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

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

 از موبایل، لپ تاپ، ساعت هوشمند، عینک های هوشمند و دستنبدهای هوشمند نام برد.

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

  .(تهمت زدن)بازیکنان مجاز نیستند شک خود نسبت به تقلب بازیکنی دیگر را به صورت غیر رسمی به داور اعالم نمایند    *

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

 :ورودیه مسابقات. 9

 .از پرداخت ورودیه معاف می باشند  2400اساتید بزرگ و بین المللی و دارندگان ریتینگ باالی  *

تومان   000/450تومان و پس از آن    000/400ماه مبلغ    خرداد  ۳1تومان ، تا    000/۳50ماه مبلغ    خرداد  20ورودیه سایر بازیکنان تا  *

 .می باشد

متقاضیان جهت    ثبت نام کند.   Aدر جدول   1800برگزار کننده مجاز است تعداد محدودی بازیکن با ریتینگ کمتر از  تبصره یک: 

دبیر هیات( تماس   -اج قنبر )جناب آقای محمد پورح  09111۳588۳4با شماره    1401/ ۳1/0۳تا حداکثر تاریخ  کسب اطالعات بیشتر  

 اعالم خواهد شد.  02/04/1401نتیجه در تاریخ   حاصل فرمایند.



                                            
 

در صورت    ورودیه بازیکنانی که ثبت نام کرده اند در صورت انصراف عودت داده نخواهد شد اما این بازیکنان می توانندتبصره دو:  

 ییر دهند.تا یک روز قبل از شروع مسابقه جدول ثبت نامی خود را تغ  امکان

 :اسکان. 10

هزینه اسکان و غذای اساتید بزرگ بر عهده برگزارکننده می باشد. )ظرفیت محدود است و اولویت با افرادی می باشد که زودتر *

 ثبت نام کنند.(
سایر بازیکنان و همراهان نیز در صورت تمایل می توانند با پرداخت هزینه از محل های اسکان پیشنهادی برگزار کننده استفاده *

 .تماس بگیرید(اسکانمسئول )   091155۶1818با شماره همراه   هر روزه    20الی   14از ساعت   نمایند. برای رزرو محل اسکان 

 : برنامه مسابقات. 11
 دور:  9برنامه  

 ( 1۶:۳0عصر )ساعت  ( 9:۳0صبح )ساعت   تاریخ روز 

 دور اول  (12:۳0ورود ) 18/04/1401 شنبه

 دور دوم -  19/04/1401 یکشنبه

 دور سوم -  20/04/1401 دوشنبه 

 دور پنجم  دور چهارم  21/04/1401 سه شنبه

 دور ششم -  22/04/1401 چهارشنبه 

 دور هفتم -  2۳/04/1401 پنج شنبه

 دور هشتم -  24/04/1401 جمعه

 ( 14:00)   خروج دور نهم 25/04/1401 شنبه

 دور:   11برنامه  

 ( 1۶:۳0عصر )ساعت  ( 9:۳0صبح )ساعت   تاریخ روز 

 دور اول  (12:۳0ورود ) 18/04/1401 شنبه

 دور سوم دور دوم 19/04/1401 یکشنبه

 دور چهارم  -  20/04/1401 دوشنبه 

 دور ششم دور پنجم  21/04/1401 سه شنبه

 دور هفتم -  22/04/1401 چهارشنبه 

 دور نهم دور هشتم 2۳/04/1401 پنج شنبه

 دور دهم -  24/04/1401 جمعه

 ( 14:00خروج )  دور یازدهم 25/04/1401 شنبه



                                            
 

 : هیئت ژوری . 12

دقیقه  15کند. هرگونه اعتراض به رای سرداور تا ت ژوری را معرفی میئپیش از شروع دور اول مسابقات، برگزار کننده اعضای هی

امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض   هزارتومان   ۳00پس از پایان آن دور به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ  

 .وارد باشد مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد

 :جوایز مسابقات. 1۳
 و باالتر  1800دارندگان ریتینگ   و (GM-IM- WGM-WIM) بازیکنان دارای عنوان استادی  A:جدول  

 مبلغ جایزه )ریال(  مقام 

   200.000.000 اول 
 150.000.000 دوم
 100.000.000 سوم

 80.000.000 چهارم
 ۶0.000.000 پنجم 
 40.000.000 ششم
 20.000.000 2۳00نفر اول زیر  
 20.000.000 2200نفر اول زیر  
 20.000.000 2100نفر اول زیر  

 20.000.000 2000نفر اول زیر  

 20.000.000 بانوان نفر اول 

 20.000.000 سال 50نفر اول پیشکسوتان باالی  

 

 1800بازیکنان دارای درجه بین المللی کمتر از  B: جدول  

 مبلغ جایزه )ریال(  مقام 
 100.000.000 اول 
 80.000.000 دوم
 ۶0.000.000 سوم

 40.000.000 چهارم
 ۳0.000.000 پنجم 
 20.000.000 ششم



                                            
 

 12.000.000 1۶00نفر اول ریتینگ کمتر از  
 12.000.000 1500نفر اول ریتینگ کمتر از  
 12.000.000 1400نفر اول ریتینگ کمتر از  
 12.000.000 1۳00نفر اول ریتینگ کمتر از  

 12.000.000 سال ۶5پیشکسوتان باالی  نفر اول 
 12.000.000 سال 50نفر اول پیشکسوتان باالی  

 12.000.000 سال   14نفر اول کمتر از  
 12.000.000 سال   12نفر اول کمتر از  

 12.000.000 نفر اول بانوان 
 10.000.000 نفر دوم بانوان 

 .% از جوایز کاسته می شود10: 1تبصره 

 .بازیکن تنها یک جایزه )جایزه باالتر( تعلق می گیردبه هر    :2تبصره  

 .بازیکنان بدون ریتینگ می توانند جایزه های محدوده ریتینگی را نیز کسب کنند:  ۳تبصره  

 .شود و گره گشایی اعمال خواهد شدچنانچه دو یا چند بازیکن امتیاز یکسان کسب نمایند، جوایز تقسیم نمی  :  4تبصره 

 جوایز به ترتیب جداول فوق اهدا می گردد.:  5تبصره  

 اهدا می گردد. و تندیس مدال ، سال حکم  10و   8: به نفرات اول تا سوم رده های سنی کمتر از  ۶تبصره  

 :بازیکن رده سنی باید دارای شرایط زیر باشد:  ۷تبصره  

 و بعد از آن  11/10/92سال: متولدین    8زیر  

 و بعد از آن  10/90/ 11سال: متولدین   10زیر  

 و بعد از آن  11/10/88سال: متولدین   12زیر  

 و بعد از آن   11/10/8۶سال: متولدین    14زیر  

 و قبل از آن  1۳51/ 10/ 10سال: متولدین    50باالی  

 و قبل از آن   10/1۳۳۶/ 10متولدین   سال:  ۶5باالی  

 :19.پروتکل های بهداشتی و کووید 14

سال و ارائه   18دوز از واکسن های معتبر( برای کلیه بازیکنان کمتر از   2)با دریافت حداقل    19ارائه کارت واکسیناسیون کووید  *

سال، داوران و عوامل    18ای معتبر( برای بازیکنان باالی  دوز از واکسن ه  ۳)با دریافت حداقل   19کارت واکسیناسیون کووید  

می باشند لغو و مبلغ   19اجرایی مسابقات الزامی می باشد. ثبت نام و پذیرش بازیکنانی که فاقد کارت واکسیناسیون کووید  

 ورودیه آن ها عودت نخواهد شد.

رکت کنندگان، داوران و عوامل اجرایی الزامی می  زدن ماسک در تمام طول مدت برگزاری در محوطه بازی ها برای تمامی ش *

 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   19اگر بازیکنی دارای عالئم سرماخوردگی )کووید  *

 امکان حضور در مسابقات را نخواهد داشت.   19مشخص شدن نتیجه تست کووید  

بوده و این مورد را به عوامل برگزاری اطالع نداده باشد، از مسابقات    19در صورتیکه محرز شود بازیکنی دارای عالئم کووید*

 اخراج و مطابق آیین نامه های انضباطی فدراسیون شطرنج با وی برخورد خواهد شد.

 بل از ورود به سالن از تمامی بازیکنان، داوران و عوامل اجرایی تست تب سنجی صورت خواهد گرفت.ق*

 :ثبت نام و پذیرش. 15

 ورت می پذیرد.ص https://gilchess.ir/form/view.php?id=26756  *ثبت نام فقط به صورت آنالین و از طریق

 .امکان پذیر خواهد بود. در روز مسابقه ثبت نام انجام نمی شود  04/1401/ 1۷روز    24تا ساعت    ثبت نام *

 .ارائه شماره عضویت معتبر سیستم جامع فدراسیون شطرنج ایران در هنگام ثبت نام الزامی می باشد*

 .اطالعات تماس: 1۶

 متقاضیان در صورت نیاز می توانند با شماره های زیر تماس حاصل نمایند: 

 09111۳588۳4جناب آقای پورحاج قنبر )دبیر هیات(:  

 0911۳84۳048سرکار خانم عزیزی ) نائب رئیس هیات(:  

 استان گیالن: رشت، گلسار، میدان باستانی شعار)صابرین(، مجموعه ورزشی یادگار امام ت شطرنج  اآدرس هی

 قزوین، مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیالن   –جاده رشت    ۶: کیلومتر آدرس محل مسابقه

 www.Gilchess.irسایت هیات شطرنج استان گیالن:  

 https://t.me/GuilanChessAssociation:  کانال اطالع رسانی شطرنج گیالن

 Gilchess.irاینستاگرام:  

 Gilaninternationalchesscup@gmail.comایمیل:  

https://gilchess.ir/form/view.php?id=26756

