
 
 (تیمی)آیین  نامه هشتمین دوره لیگ شطرنج جنف آباد      

 

 (مسابقه ریتد نمیباشد)    
 --------------------------------------- 
 

 بهمن ماه و طبق آخرین قوانین فیده برگزار میشود 11مسابقه از تاریخ  -1

       تعداد دور مسابقه و روش برگزاری مسابقه با توجه به تعداد تیمها در جلسه   -2

 سرپرستان مشخص میشود

ثانیه پاداش از اولین حرکت  1دقیقه بعالوه  54زمان بازی برای هر بازیکن  -1

 میباشد

 

 

 شرایط بازیکنان و تیمها
--------------------------------------- 

 

تیمها )نفر از تیم باید خانم باشد 1نفر میباشد که حداقل  4از هر تیم متشکل   -5

 (میتوانند تعداد بیشتر خانم در تیم داشته باشند

 میز در یعنی( 5 میز فقط) است الزامی ارنج در خانم یک حضور دور هر ارنج در}

نم حضور داشته باشد اگر میزهای دیگر هم خانم باشند خا 1 باید حتما تیم هر 5

الزاما باید بازیکن خانم باشد و هر دور هم حضور داشته  5ندارد ولی میز ایرادی 

 { باشد

یک بازیکن و  باشد داشته 1411 باالی ریتینگ با بازیکن 2 میتواند حداکثر تیم هر -4

 سال با هر ریتینگی و یک بازیکن خانم 15پایین تر از 

 ذکر شده در باال یک تیم میتواند تماما خانم باشند با شرایط ریتینگ: 1تبصره 

  

ارنج شود والزاما در  5در ترکیب اصلی بازیکن خانم حتما باید روی میز : 2تبصره 

 همین میز مسابقه دهد

 

 سایر توضیحات الزم در جلسه سرپرستان در مورد چگونگی ارنج روزانه ارائه خواهد شد
 



 
 

 ورودیه و حنوه ثبت نام
--------------------------------------- 

بهمن ماه میباشد 7آخرین محلت ثبت نام تیمها تا پایان روز  -6



هزار تومان  411ورودیه تیمهای نجف آباد -

هزار تومان 511سال نجف آباد  15ورودیه تیمهای زیر -

هزار تومان 011ورودیه تیمهای میهمان از شهرستانها -



واریز و اسکرین شات از فیش  6469779977990606مبالغ ورودی تیمها میبایست به مشاره کارت 
 واریزی به هیات شطرنج ارائه شود

 
 جوایز مسابقات

--------------------------------------- 
درصد کل ورودیه بعالوه حکم برای تیم و کل بازیکنان 24تیم  اول   -9

 
درصد کل ورودیه بعالوه حکم برای تیم و کل بازیکنان 21تیم  دوم           

 

درصد کل ورودیه بعالوه حکم برای تیم و کل بازیکنان 14تیم  سوم           



در صد کل ورودیه بعالوه حکم 14نفرات اول میزهای پنج گانه  -8



تیم و بیشتر به نفرات برتر دوم و سوم میزها نیز  14در صورت شرکت : 1تبصره 

 حکم ارائه میشود

 15سال به بهترین تیم زیر  15تیم زیر  1تیم بانوان و  1در صورت حضور : 2تبصره 

 سال و بهترین تیم بانوان نیز جوایز نقدی تعلق میگیرد

 

 



 
 مسابقات زمان بندی 

-------------------------------------- 
9-      

  10بهمن ماه ساعت  11پنج شنبه               دور اول 

 صبح 11بهمن ماه ساعت  15جمعه               دوم دور

  10بهمن ماه ساعت  21پنج شنبه             سوم دور

 صبح 11بهمن ماه ساعت  21جمعه           چهارم دور

  10بهمن ماه ساعت  27پنج شنبه           پنجم دور 

 صبح 11بهمن ماه ساعت  22جمعه        شمشی دور

 



احتمال تغییرات جزیی در زمانبندی مسابقه در جلسه سرپرستان وجود دارد -04

 (در حمل هیات شطرنج جنف آباد برگزار میشود 09هبمن ماه ساعت  8سرپرستان شنبه جلسه )

,نحوه رده بندی تیمها, در مورد بندهای دیگر آیین نامه از جمله پوئن شکنیها  -00

در جلسه سرپرستان تصمیم گیری میشود... برای قهرمانی هر میز و  بازیتعداد 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


