ششمین دوره مسابقات شطرنج استاندارد ریتد در جزیره زیبای کیش
بزرگداشت پیشکسوت ارجمند علیرضا عقیدتمند
ویژه بازیکنان دارای ریتینگ کمتر از  1800و همچنین بازیکنان بدون ریتینگ
 7لغایت  9اسفند ماه 1398
 .1مسابقات روز چهارشنبه مورخ  7اسفند ماه  1398راس ساعت  16به مدت سه روز به میزبانی جزیره کیش برگزار خواهد
شد.
 .2شرکت برای بازیکنان دارای ریتینگ کمتر از  1800و همچنین بازیکنان بدون ریتینگ آزاد می باشد.
 .3دارا بودن کد معتبر سیستم جامع فدراسیون الزامی می باشد.
 .4مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقات می باشد.
 .5جدول فوق جهت محاسبه ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد .
 .6مسابقات در 7دور به روش سوئیسی برگزار می گردد.
 .7زمان بازی برای هر بازیکن عبارت است از  60دقیقه برای کل بازی و  30ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت از اولین
حرکت بازی می باشد.
 .8زمان تاخیر مجاز مسابقه  30دقیقه پس از آغاز هر دور به استثناء دور اول می باشد.
 .9هیات ژوری مسابقات قبل از شروع دور اول مسابقات متشکل از  3عضو اصلی و دو عضو جانشین مشخص می گردد و
هر بازیکن در صورت داشتن هر گونه اعتراضی تا قبل از قرعه کشی دور بعد می بایست شکایت خود را به صورت مکتوب
و همراه با  50000تومان تحویل رئیس هیات ژوری مسابقات دهد.
 .10رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن
امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده
خواهد شد.
ج ) بوخ هولز قطع شده 2
ب ) بوخ هولز قطع شده 1
الف ) بازی رو در رو
و ) مجموع بوخ هولز
د ) بوخ هولز متوسط 1
 .11ورودیه مسابقات  :مبلغ  150000تومان می باشد.
* دارندگان کارت عاشقان کیش  ،کیشوندان  ،بازیکنان باالی  50سال  ،بانوان و زیر  14سال  ،ورودیه  120هزار تومان می باشد.
 .12یک گشت جزیره به طور رایگان برای شرکت کنندگان تدارک دیده شده است که توسط هتل گلدیس ارائه می شود

 .13با مجموع جوایز  4.200.000تومان ( چهار میلیون و دویست هزار تومان )
نفر اول  1000.000 :تومان

بانوی برتر  200 :هزار تومان

نفر دوم  700.000 :تومان

نفر برتر پیشکسوتان (باالی  50سال)  200 :هزار تومان

نفر سوم  500.000 :تومان

نفر برتر زیر  14سال  200 :هزار تومان

نفر اول کمتر از  350 : 1600هزار تومان

نفر برتر زیر  10سال  200 :هزار تومان

نفر دوم کمتر از  300 :1600هزار تومان

بازیکن برتر زیر  14سال دختران کیش  150:هزار تومان

بهترین بازیکن بدون ریتینگ  250 :هزار تومان

بازیکن برتر زیر  14سال پسران کیش  150 :هزار تومان

نکته  : 1شرط تعلق جایزه منوط به حضور حداقل  5نفر در آن رده می باشد.
نکته  : 2بازیکنی که شرایط کسب دو جایزه را داشته باشد جایزه باالتر به ایشان اختصاص خواهد یافت.
 .14مالک تعیین رده های سنی پایان مسابقات میباشد.
 .15برنامه مسابقات :
روز

تاریخ

ساعت مسابقه

چهارشنبه

1398/12/7

دور اول ساعت 16

چهارشنبه

1398/12/7

دور دوم ساعت 19

پنجشنبه

1398/12/8

دور سوم ساعت 8:30

پنجشنبه

1398/12/8

دور چهارم ساعت 16

پنجشنبه

1398/12/8

دور پنجم ساعت 19

جمعه

1398/12/9

دور ششم 8:30

جمعه

1398/12/9

دور هفتم ساعت 11:30

جمعه

1398/12/9

ساعت  16مراسم اختتامیه

 .17مهلت ثبت نام تا پایان ساعت  12ظهر مورخ  7اسفند ماه و ظرفیت پذیرش  60نفر میباشد.
** در صورت اتمام ظرفیت در هر زمانی  ،مهلت ثبت نام به پایان رسیده و جدول مسابقات بسته خواهد شد.
 .18محل اسکان هتل سه ستاره گلدیس
نوع اتاق

با صبحانه  ،ناهار و شام

با صبحانه  ،بدون ناهار و شام

دو تخته

هر نفر شبی  150هزار تومان

هر نفر شبی  80هزار تومان

سه تخته

هر نفر شبی  130هزار تومان

هر نفر شبی  70هزار تومان

چهار تخته

هر نفر شبی  130هزار تومان

هر نفر شبی  70هزار تومان

 .19محل برگزاری مسابقات جزیره کیش سالن المپیک هیات شطرنج کیش میباشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر ،پرداخت ورودیه و اسکان لطفا به شماره  09126114859خانم مونا ماهینی از طریق
واتس اپ یا تلگرام پیام دهید.
هیات شطرنج جزیره کیش

