
 رضا شه همت شهید جام دوره مسابقات شطرنج هشتمین آیین نامه

 بهمن   29لغایت   27پنج شنبه 

 (A 1601-1900جدول )ریتد استاندارد

 (1600زیر  B)جدول 

 قوانین و مقررات :

در شهرستان شهرضا به میزبانی هیات شطرنج 1401ماه بهمن  27 پنج شنبهمسابقات از روز  . 1

 .برگزار می گرددشهرستان شهرضا 

 1900تا 1601دارای ریتینگ استاندارد بازیکنانی که طبق آخرین لیست فیدهمسابقات برای  .2

د نمی باش به شرکت در مسابقات  مجاز Bجدول در  1601و بازیکنان زیر   Aجدول ،هستند 

 ثبت نام کند.(Aدر جدول  1600)برگزار کننده می تواند تعداد محدود از بازیکنان ریتینگ کمتر از .

 .دارا بودن کد سیستم جامع فدراسیون معتبر الزامی می باشد. ۳

مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقات می باشد ضمنا جدول برای محاسبه ریتینگ  .4

 ارسال می گردد .

 دور به روش سوئیسی برگزار می گردد. 9مسابقات در   .۵

 ثانیه افزایش زمان به ازای هر حرکت می باشد. ۳0دقیقه +  60ن زمان بازی هابرای هر بازیک. 6

. رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده در پایان مسابقه تعیین خواهد شد و چنانچه  7

دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیازبه 

 .تفاده خواهد شدشرح زیر و به ترتیب اولویت اس

 ( بوخ هولز د          ورن برگرب سونه(  ج      1شده قطع هولز بوخ(  ب  الف ( رویارویی مستقیم



و پس از آن مبلغ 1401بهمن  2۳تاپایان روز یکشنبه مورخ  تومان A .0000۳۵جدول  ورودیه . 8

 تومان می باشد .0.00040

و پس از آن مبلغ 1401بهمن  2۳مورخ کشنبهیروز  انیتومان تاپا B 0.000۳۵جدول  هیورود

 .باشد یتومان م0.00004

آیدی فیده ، تاریخ تولد، جهت ثبت نام می بایست نام ، نام خانوادگی،ریتینگ،شماره سیستم جامع،

 .پیامک نمایندخانم قادری  09140۳28297 فیش واریزی را به شمارهعکس نام شهر و 

   شهرضا :شماره حساب هیات شطرنج شهرستان 

ایران  یا شماره کارت معادل  شماره حساب بانک ملی 0112۵88470000   

:  60۳79917۵87۳6767  

)بازیکنان می بایست نام و نام خانوادگی را روی فیش واریزی نوشته وآن را قبل از دور اول تحویل 

 دهند (

 

 :. جوایز  9

 Bجدول   Aجدول 

 ۳.000.000 مقام اول 1 ۳.۵00.000 مقام اول 1

 2.000.000 مقام دوم 2 2.000.000 مقام دوم 2

 1.000.000 مقام سوم  ۳ 1.000.000 مقام سوم  3

 700.000 مقام چهارم  4 700.000 مقام چهارم  4

 ۵00.000 مقام پنجم ۵ ۵00.000 مقام پنجم 5

 اشد.به تومان می بجوایز غ مبل



 پرداخت می شود : Bجوایز زیر در جدول 

 

 سال ( 16نفر باالی  ۵)در صورت شرکت حداقل تومان 700.000بهترین بازیکن بانوان -6

 تومان ۵00.000مبلغ  هرکدام  سال دختران و پسران 8،10،12،14،16 امتیازآورترین بازیکن زیر -7

 100.000  سال دختران و پسران مبلغ 8،10،12،14.16دوم و سوم رده های سنی زیر تنفرا-8

 تومان

  تومان  700.000 به قبل 1۳۵1دی ماه  11 سال متولدین  ۵0نفر اول پیشکسوتان باالی  -9

سال هشت زیر به بعد  11/10/۳1۳9متولدین   

 سال ده زیر  10/10/1۳91تا  11/10/1۳9۳متولدین 

 زیر دوازده سال10/10/1۳89تا 11/10/1۳91متولدین 

 سال  زیر چهارده10/10/1۳87ا ت11/10/1۳89 متولدین 

 زیر شانزده سال  10/10/1۳8۵تا 11/10/1۳87متولدین 

کلیه بازیکنان  به. شد خواهد اهدا بازیکن در هر رده  ۵به شرط شرکت حداقل 9ا ت 6جوایز شماره 

پرداخت جوایز با ترتیب اولویت اهدا می شود . حتی در صورت به حدنصاب نرسیدن حکم قهرمانی

 توجه به مبلغ جایزه تعیین می شود.

 فقط یک جایزه تعلق می گیرد وجایزه باالتر اهدا می شود نفرتوجه : به هر

 

 



 :برنامه مسابقات.  10

  

دقیقه پس از پایان دور با پرداخت مبلغ  1۵اض به رای به داوری باید تا . هر گونه اعتر 11

 .تومان به هیات ژوری صورت گیرد100.000

هر  نفره برای هر شب اقامت ۵و4 اتاق با کیفیت خوب محدوددر محل سالن مسابقات  سوئیت -12

 تومان  1۵0.000 :نفر

 تومان  70.000نفره برای هر شب اقامت  4کیفیت متوسط اتاق خوابگاه عمومی اداره ورزش شهرضا 

نفره   ۳).سوییت به تعداد محدود با قیمت مناسب و نزدیک محل مسابقات تدارک دیده شده است 

 (نفره  4و 

خانم قادری  09140۳28297به شماره  بهمن  20پنج شنبه  21اعت ایست تا سجهت همانگی می ب

 .تماس حاصل فرمایید 

زدن ماسک در طول مسابقات الزامی است و در صورت عدم رعایت داور می تواند حتی پس از . 1۳

همچنین همراه داشتن کارت واکسن در روز نخست مسابقات الزامی اتمام بازی تصمیم خاص بگیرد .

 که کارت واکسن ندارند مجاز به ثبت نام در مسابقات نمی باشند.است.افرادی 

رات در برگزاری مسابقات گردد از طریق کانال هیات ی. هرگونه مورد غیر پیش بینی که باعث تغی14

 اعالم می گردد.

 ولیعصر غربی کوچه خانه معلم مجموعه فرهنگی خانه معلمشهرضا خیابان   :محل مسابقات

 عصر صبح روز 

 )دور دوم و سوم( 14ساعت  صبح )دور اول ( 8:۳0 27/11/1401 پنجشنبه

 ششم پنجم ودور14ساعت صبح دور چهارم  9:00 28/11/1401 جمعه

 نهم هشتم و دور (14عت )سا هفتم صبح ( دور   9:00ت )ساع 29/11/1401شنبه



 خانم قادری  09140۳28297خوابگاه :مسول ثبت نام و شماره مسئول مسابقات : 

 یآقای قدیر 091۳۳214۵61ج شهرضا : رئیس هیات شطرن

t.me/shahrezachessassociation 

 

 به یاد عزیزانی که در سال های گذشته ما را برای برگزاری این مسابقات یاری می کردند .

 ، محمد حسین داراب ، ناصر کنعان آذر ، محسن ورزنده ( )ازچب به راست : سهیل چاوشی

 

 

 


