فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد ،پنجمین دوره مسابقات سریع ریتد هفتگی فدراسیون شطرنج در سال  1041را با
شرایط زیر برگزار نماید.
 )1زمان و مکان برگزاری مسابقات
مسابقات سریع روز جمعه مورخ  1041/40/10راس ساعت  10:44به میزبانی فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران به آدرس :تهران،
بلوار ک شاورز ،خیابان حجاب ،باالتر از پارک الله  ،در دو سالن پایین و باالی م سابقات فدرا سیون شطرنج آغاز خواهد شد .کلیه بازیکنان
میبایست پیش از شروع دور اول  04دقیقه زودتر در محل مسابقه حاضر باشند.
 )2قوانین حاکم
قوانین فدراسییون جهانی شیطرنج یفیده ح حاکب بر مسیابقات اسیت .قوانین مسیابقات سیریع با نظارت ناکافی حکب فرما میباشید .جدول
مسابقات جهت محاسبه ریتینگ به فدراسیون جهانی شطرنجی فیدهح ارسال خواهدشد.
 )3سیستم قرعه کشی
قرعه کشی کلیه جداول مسابقات با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار سوییس منیجر و با انجین  JavaFoانجام خواهد شد .قرعهکشی
مسابقات در اولین فرصت پس از پایان هر دور روی سایت  www.chess-results.comبارگذاری می شود و در جلوی درب ورودی
سالن مسابقات نصب خواهد شد.
 )4تعداد دور بازی ها
مسابقات سريع در  9دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد .یدر صورت شرکت بیش از  121نفر شرکت کننده قرعه کشی با
سیستب شتاب باکو انجام خواهد پذیرفت.ح
 )5زمان بازی
زمان بازی برای هر بازیکن  11دقیقه به اضافه  5ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.

 )6ردهبندی و گره گشايی
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 زیر استفاده میشود:
الفح رویارویی مستقیب بح بوخ هولز قطع شده 1جح بوخ هولز قطع شده 2دح مجموع بوخ هولز هح سون بورن برگر
 )7وروديه مسابقات و نحوه ثبت نام
ورودیه مسابقات مبلغ  04.444تومان میباشد .یوروديه مسابقات برای تمامی پیشکسوتان باالی  51سال با  %51تخفیف می
باشد اين عزيزان می بايست برای ثبت نام با مسئول برگزاری از طريق واتساپ تماس حاصل نمايند ).ثبت نام در مسابقه صرفا
از طریق سایت سیستب جامع و پروفایل شخصی هر بازیکن به آدرس

 https://members.ircf.ir/auth/loginانجام و از ساعت  22:44شنبه  1041/40/40آغاز خواهد شد و تا
ساعت  14:44روز پنجشنبه  1041/40/10پایان خواهد یافت.
تبصره :1استادان بزرگ ،بین المللی و فیده و همچنین اعضای تیب ملی آقایان و بانوان از پرداخت ورودیه معاف می باشند این
عزیزان برای ثبت نام صرفا با مسئول ثبت نام تماس حاصل فرمایند.
باتوجه به شرايط کرونايی ظرفیت مسابقه محدود میباشد .اولويت با کسانی هست که زودتر ثبت نام می نمايند.

تبصره : 2بدیهی هست هیچ گونه ثبت نامی به صورت حضوری انجام نخواهد شد.
 )8برنامهی بازیهای مسابقات سريع

روز

تاريخ

رويداد

زمان

جمعه

1041/40/10

دور اول

10:44

جمعه

1041/40/10

دور دوم

10:44

جمعه

1041/40/10

دور سوم

10:00

جمعه

1041/40/10

دور چهارم

13:04

جمعه

1041/40/10

دور پنجب

11:10

جمعه

1041/40/10

دور ششب

10:44

جمعه

1041/40/10

دور هفتب

10:00

جمعه

1041/40/10

دور هشتب

13:04

جمعه

1041/40/10

دور نهب

24:10

 )9جوايز مسابقات سريع
مقام

جايزه

مقام

جايزه

مقام

جايزه

نفر اول

 1440444تومان

نفر ششب

 2040444تومان

نفر برتر رده سنی زیر  12سال

 104.444تومان

نفر دوم

 0440444تومان

نفر برتر بانوان

 224.444تومان

نفر برتر رده سنی زیر 14سال

 114.444تومان

نفر سوم

 004.444تومان

نفر برتر ریتینگ زیر1044

 214.444تومان

نفر برتر رده سنی زیر  0سال

 134.444تومان

نفر چهارم

 044.444تومان

نفر برتر ریتینگ زیر1344

 244.444تومان

نفر برتر پیشکسوتان باالی  04سال

 134.444تومان

نفر پنجب

 2040444تومان

نفر برتر ریتینگ زیر1044

 134.444تومان

تذکر  : 1در صورتیکه بازيکنی شرايط کسب دو جايزه يا بیشتر را داشته باشد،صرفا جايزه باالتر به ايشان تعلق خواهدگرفت.
تذکر  : 2جوايز از باالی جدول فوق توزيع شده و محدوديت بازه ريتینگ اعمال نخواهد شد.
تبصره :جوايز تشويقی بانوان و پیشکسوتان ارجمند و رده سنی و محدوده ريتینگی در صورت شرکت حداقل پنج بازيکن در هر رده
اهدا خواهد شد.

رده سنی زير  8سال ( متولدين  1ژانويه  2114يا بعد از آن)
رده سنی زير  11سال ( متولدين  1ژانويه  2112يا بعد از آن)
رده سنی زير  12سال ( متولدين  1ژانويه  2111يا بعد از آن)
پیشکسوتان گرامی 51و باالی  51سال ی متولدين قبل از  1ژانويه  1973ح

 )1رفتار بازيکنان
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.
بازیکنان در حین بازی بدون اجازه داور مجاز به صحبت کردن به جز در مواردی که در قوانین شطرنج تعیین شده است نمی باشد.
همراه داشتن هر نوع وسیله الکترونیکی بدون مجوز داور در محل مسابقه ممنوع است .از جملۀ این وسایل الکترونیکی می توان از موبایل،
لپ تاپ ،ساعت هوشمند ،عینک های هوشمند و دستنبدهای هوشمند نام برد.ی مگر سرداور جور دیگری تصمیب بگیرد.ح
بازیکنان مجاز نی ستند شک خود ن سبت به تقلب بازیکنی دیگر را به صورت غیر ر سمی به داور اعالم نمایند یتهمت زدنح .اعتراض های
مربوط به تقلب با وسایل الکترونیکی باید به صورت رسمی و مکتوب باشد.

 )2پروتکل های بهداشتی و کوويد :19
دارا بودن کارت واکسیناسیون کووید  13یبا دریافت حداقل  2دوز از واکسن های معتبرح برای کلیه بازیکنان و دارا بودن کارت
واکسیناسیون کووید 13یبا دریافت حداقل  0دوز از واکسن های معتبرح برای داوران و عوامل اجرایی مسابقات الزامی می باشد .ثبت نام و
پذیرش بازیکنانی که فاقد کارت واکسیناسیون کووید  13می باشند لغو و مبلغ ورودیه آن ها عودت نخواهد شد.
زدن ماسک در تمام طول مدت برگزاری در محوطه بازی ه ا برای تمامی شرکت کنندگان ،داوران و عوامل اجرایی الزامی می باشد.
در صورتیکه محرز شود بازیکنی دارای عالئب کووید 13بوده و این مورد را به عوامل برگزاری اطالع نداده باشد ،از مسابقات اخراج و مطابق
آیین نامه های انضباطی فدراسیون شطرنج با وی برخورد خواهد شد.
بعد از ثبت نام اينترنتی تمامی بازيکنان بايد تصوير کارت واکسن واکسیناسیون کوويد  19خود را برای مسئول برگزاری
مسابقات ( آقای آرمان علیپور) از طريق واتساپ به شماره  19396124321ارسال نمايند.
 )3هیأت ژوری

پیش از شروع دور اول  ،برگزار کننده اع ضای هیأت ژوری را معرفی می نماید .هر گونه اعتراض به رای سرداور تا قبل از قرعه ک شی
دور بعد به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ  044هزار تومان امکان پذیر خواهد بود .بدیهی ا ست در صورتی که اعتراض وارد با شد
مبلغ مورد نظر به بازیکن معترض عودت داده خواهد شد.

 )4اطالعات تماس
 _1مسئول کمیته مسابقات فدراسیون ( آقای آرمان علیپور) شماره واتساپ19396124321 :
لینک کانال تلگرام فدراسیون شطرنجhttps://t.me/iranchessfederation :

کمیته مسابقات فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران

