-1زمان مسابقه:

مسابقات از روز دوشنبه  98/12/12ساعت  16در فدراسیون شطرنج آغاز خواهد شد .کلیه بازیکنان می بایست نیم ساعت
پیش از شروع دور اول ،در محل مسابقه حاضر باشند.
-2قوانین حاکم:

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

• مسابقات در  9دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.
• زمان بازی برای هر بازیکن  60دقیقه به اضافه  30ثانیه پاداش برای انجام هر حرکت از اولین حرکت بازی می
باشد.
• جدول مسابقات جهت محاسبه ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.

• زمان غیبت مجاز برای هر بازیکن  30دقیقه پس از آغاز هر دور می باشد.

• رده بندی و گره گشایی:
رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند
بازیکن،امتیازات یکسان کسب کرده باشند ،برای تعیین رتبه آنها از روش گره گشایی به ترتیب زیراستفاده می گردد:
الف -رویارویی مستقیم ب-بوخ هولز قطع شده  1ج-بوخ هولز قطع شده  2د-بوخ هولز متوسط 1
ه-مجموع بوخ هولز
 -3ورودیه مسابقات :

ورودیه مسابقات برای همه بازیکنان مبلغ  130،000تومان است.
توجه  :بعد از تاریخ  8اسفند  30،000تومان به مبلغ ورودیه افزوده خواهد شد.
-4زمان بندی برگزاری مسابقات :

روز

تاریخ

صبح 09:30

عصر 16:00

دوشنبه

98/12/12

-

دور اول

سهشنبه

98/12/13

دور دوم

دور سوم

چهارشنبه

98/12/14

دور چهارم

دور پنجم

پنجشنبه

98/12/15

دور ششم

دور هفتم

جمعه

98/12/16

دور هشتم

دور نهم

 -5جوایز :

جدول جوایز
ردیف

شرح

مبلغ جوایز

1

مقام اول

 10،000،000ریال

2

مقام دوم

 8,000,000ریال

3

مقام سوم

 6,000,000ریال

4

مقام چهارم

 5,000,000ریال

5

مقام پنجم

 4,000,000ریال

6

مقام ششم

 4,000,000ریال

هزینه اقامت نفر اول برای مسابقات قهرمانی آماتورهای آسیا که  18فروردین 1399در مسقط عمان برگزار می شودرایگان خواهد بود.
به  3نفر اول و نفرات اول رده های سنی زیر  10و  12و  14سال حکم و مدال رسمی فدراسیون شطرنج اعطا خواهد شد. -6هیات ژوری:

پیش از شروع دور اول مسابقات ،برگزار کننده مسابقات ،اعضای هیات ژوری را معرفی می نماید .هر گونه اعتراض به رای
سرداور تا یک ساعت پس از پایان بازی مورد نزاع به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ 1,000,000ریال ،اقدام پذیر خواهد
بود .بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مورد نظر به معترض ،عودت داده خواهد شد.
 -7ثبت نام و پذیرش:

مبلغ ورودیه را واریز کنید سپس تصویر فیش را در فرم آنالین ثبت نام آپلود کنید.
 6037991899903003شماره کارت به نام کمکهای مردمی فدراسیون شطرنج حساب شماره  0105759838007بنام
فدراسیون شطرنج نزد شعبه پیام انقالب اسالمی بانک ملی
کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای کد عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون شطرنج باشند .-برای ثبت نام اینترنتی کلیک کنید.

 -8اطالعات :

جهت کسب اطالعات بیشتر با شمارهای زیر تماس بگیرید:
مسئول کمیته مسابقات فدراسیون شطرنج  :امیر افتخاری 09123681837
آدرس محل برگزاری مسابقات :تهران -بلوار کشاورز – خیابان حجاب – فدراسیون شطرنج

