فذراسیَى شطزًح خوَْری اسالهی ایزاى ثب ّوکبری ّیأت شطزًح استبى تْزاى ثِ هٌبسجز ثبسگطبیی هذارس ٍ
گزاهیذاضز ضبدرٍاى هٌْذس َّضٌگ قٌذی (دثیز اسجق ّیبر ضغزًح اسشبى سْزاى) در ًظز دارًذ ًسجز ثِ ثزگشاری یک هسبثقِ

اسشبًذارد ٍ دٍ هسبثقِ سزیغ حضَری ریشذ ثب ضزایظ سیز اقذام ًوبیٌذ:
 )1سهبى ٍ هکبى ثزگشاری هسبثمبت
هسبثقبر اس رٍس خوؼِ هَرخ  1401 /7/01راس سبػز  09:00در سبلي هسبثقبر فذراسیَى ضغزًح ثِ آدرس :سْزاى ،ثلَار کطبٍرس ،خیبثبى حدبة،
ثبالسز اس دبرک اللِ آغبس خَاّذ ضذ .کلیِ ثبسیکٌبى هیثبیسز دیص اس ضزٍع دٍر اٍل 30 ،دقیقِ سٍدسز در هحل هسبثقِ حبضز ثبضٌذ.

 )2لَاًیي حبکن
قَاًیي فذراسیَى خْبًی ضغزًح (فیذُ ) حبکن ثز هسبثقبر اسز.خذٍل هسبثقبر خْز هحبسجِ ریشیٌگ ثِ فذراسیَى خْبًی ضغزًح
( فیذُ) ارسبل خَاّذضذ .در صَرتی کِ ثبسیکٌبًی ثذٍى اطالع سزداٍر ٍ ثزگشار کٌٌذُ ثؼذ اس لزػِ کشی سز هیش حبضز ًشًَذ،
خْت هحزٍهیت ثِ کویتِ اًظجبطی فذراسیَى شطزًح هؼزفی خَاٌّذ شذ.
 )3سیستن لزػِ کشی
قزػِ کطی خذٍل هسبثقبر ثب اسشفبدُ اس آخزیي ًسخِ ًزم افشار سَییس هٌیدز ٍ ثب اًدیي  JavaFoاًدبم خَاّذ ضذ .قزػِکطی
هسبثقبر در اٍلیي فزصز دس اس دبیبى ّز دٍر رٍی سبیز  www.chess-results.comثبرگذاری هی ضَد ٍ در خلَی درة ٍرٍدی
سبلي هسبثقبر ًصت خَاّذ ضذ.
 )4تؼذاد دٍر ثبسی ّب
هسبثقبر در  9دٍر ثِ رٍش سَئیسی ثزگشار خَاّذ ضذ (.در صَرر ضزکز ثیص اس ً 127فز ضزکز کٌٌذُ ثبضذ ،دٍ دٍر اٍل ثِ صَرر
ضشبة ثزگشار خَاّذ ضذ ).ثبسیکٌبى در صَرر سوبیل ٍ ثب ّوبٌّگی ثب هسئَل قزػِ کطی (آقبی آرهبى ػلیذَر) هیشَاًٌذ حذاکثز سب دٍر
دٌدن یک ثبر اس اسشزاحز ًین اهشیبسی ثْزُ هٌذ ضًَذ .فزدی کِ هیخَاّذ دٍر اٍل استزاحت دریبفت کٌذ ثبیذ یک رٍس لجل اس
شزٍع هسبثمبت ٍ ثزای استزاحت در دٍرّبی  2الی  5ثبیذ حذاکثز  10دلیمِ ثؼذ اس پبیبى آى دٍر ٍ لجل اس لزػِ کشی دٍر ثؼذ
درخَاست خَد را ثِ صَرت کتجی ثِ هسئَل لزػِ کشی هسبثمبت اػالم کٌذ ٍ ثزایش ًین اهتیبس هٌظَر شَد.

 )5سهبى ثبسی
سهبى ثبسی ثزای ّز ثبسیکي  90دقیقِ ثِ اضبفِ  30ثبًیِ دبداش ثزای ّز حزکز اس اٍلیي حزکز ثبسی هی ثبضذ.
سهبى هدبس سبخیز  30دقیقِ اس سهبى ضزٍع ّز دٍر هیثبضذ.
 )6ردُثٌذی ٍ گزُ گشبیی
ردُ ثٌذی ثز اسبس هدوَع اهشیبسار کست ضذُ ّز ثبسیکي در دبیبى هسبثقبر سؼییي خَاّذ ضذ ٍ چٌبًچِ دٍ یب چٌذ ثبسیکي ،اهشیبسار یکسبى
کست کزدُ ثبضٌذ ثزای سؼییي رسجِ آًْب اس رٍش گزُ گطبیی ثِ سزسیت سیز اسشفبدُ هی گزدد.
ة ) ثَخ َّلش قغغ ضذُ 1

الف ) رٍیبرٍیی هسشقین

ج ) ثَخ َّلش قغغ ضذُ 2

د) سًٍِ ثزى ثزگز

ٍ) هدوَع ثَخ َّلش

 )7افزاد ٍاخذ الشزایط :
هسبثقبر ثِ صَرر آساد ثزگشار هیگزدد ٍ سوبهی ثبسیکٌبى ػالقِ هٌذ ثِ ضزکز در هسبثقِ ثب دارا ثَدى سیسشن خبهغ فؼبل اهکبى ضزکز در
هسبثقِ را خَاٌّذ داضز ( .ارائِ ی شوبرُ ػضَیت هؼتجز در سیستن خبهغ فذراسیَى خْت ثجت ًبم الشاهی هیثبشذ).
لیٌک ثجت ًبم در سبهبًِ سیستن خبهغ فذراسسیَى شطزًحhttps://members.ircf.ir/Register :
ٍ )8رٍدیِ هسبثمبت ٍ ًحَُ ثجت ًبم
ٍرٍدیِ هسبثقِ اسشبًذارد ،هجلغ سیصذ ٍ دٌدبُ ّشار ( )350.000سَهبى ٍ ٍرٍدیِ هسبثقبر سزیغ ( ردیذ) یکصذ ّشار (  )100.000سَهبى
هی ثبضذٍ( .رٍدیِ هسبثمِ استبًذارد ثزای توبهی پیشکسَتبى ثبالی  50سبل ،هؼلَلیي ،رٍشٌذالى ٍ ًبشٌَایبى ػشیش دٍیست ٍ
پٌدبُ ّشار ( )250.000تَهبى ٍ ٍرٍدیِ هسبثمِ سزیغ ( رپیذ) ّفتبد ّشار ( )70.000هیثبشذ .ایي ػشیشاى هی ثبیست ثزای ثجت
ًبم ثب هسئَل ثزگشاری اس طزیك ٍاتسبح توبس حبصل ًوبیٌذ).
ثجز ًبم در هسبثقِ صزفب آًالیي ثَدُ ٍ اس عزیق لیٌک سیز ثجز ًبم ایٌشزًشی اًدبم ضَد .هَارد خَاسشِ ضذُ در فزم دقیقب سکویل ضذُ ٍ
ارسبل گزدد( .هْلت ثجت ًبم حذ اکثز تب پبیبى رٍس  26شْزیَر هبُ هی ثبشذ ).ثجت ًبم ثؼذ اس تبریخ هذکَر در صَرت ٍخَد
ظزفیت ثزای هسبثمِ استبًذارد ثب ٍرٍدیِ چْبرصذ ّشار ( )400.000تَهبًی ٍ هسبثمبت رپیذ ثب ٍرٍدیِ  130.000تَهبًی اًدبم
هیپذیزد ( .ظزفیت هحذٍد است .ثذیْی است ثِ هحض تکویل ظزفیت ،ثجت ًبم هتَلف خَاّذ شذ(

لینک ثبت نام در مسابقات استاندارد و سریع (رپید) :
https://ircfregistration.ir/machform/view.php?id=38546

سجصزُ :اسشبداى ثشرگ ،ثیي الوللی ٍ فیذُ ٍ ّوچٌیي اػضبی سین هلی آقبیبى ٍ ثبًَاى اس دزداخز ٍرٍدیِ هؼبف هی ثبضٌذ ایي
ػشیشاى ثزای ثجز ًبم صزفب ثب هسئَل ثجز ًبم سوبس حبصل فزهبیٌذثزای ثجز ًبم صزفب ثب هسئَل ثجز ًبم سوبس حبصل فزهبیٌذ.
سجصزُ  :ثذیْی ّسز ّیچ گًَِ ثجز ًبهی ثِ صَرر حضَری اًدبم ًخَاّذ ضذ.

 )9ثزًبهِی ثبسیّب
رٍس

تبریخ

رٍیذاد

سهبى

خوؼِ

1401/07/01

دٍر اٍل

09:00

خوؼِ

1401/07/01

هسبثمِ سزیغ ( رپیذ)

14:30

شٌجِ

1401/07/02

دٍر دٍم

16:30

یکشٌجِ

1401/07/03

دٍر سَم

18:30

دٍشٌجِ

1401/07/04

دٍر چْبرم

16:30

سِ شٌجِ

1401/07/05

دٍر پٌدن

18:30

چْبرشٌجِ

1401/07/06

دٍر ششن

16:30

پٌدشٌجِ

1401/07/07

دٍر ّفتن

09:00

پٌدشٌجِ

1401/07/07

دٍر ّشتن

16:30

خوؼِ

1401/07/08

دٍر ًْن

09:00

خوؼِ

1401/07/08

هسبثمِ سزیغ ٍ اختتبهیِ

14:00

 )10خَایش ثخش استبًذارد

همبم

خبیشُ

همبم

خبیشُ

همبم

خبیشُ

ًفز اٍل

 60.000.000ریبل

ًفز ثزتز ریتیٌگ سیز 2000

 7.500.000ریبل

ًفزسَم سیز  14سبل

 6.500.000ریبل

ًفز دٍم

 40.000.000ریبل

ًفز ثزتز ریتیٌگ سیز 1800

 7.500.000ریبل

ًفز اٍل سیز  12سبل

 7.500.000ریبل

ًفز سَم

 30.000.000ریبل

ًفز ثزتز ریتیٌگ سیز 1600

 7.500.000ریبل

ًفز دٍم سیز  12سبل

 7.000.000ریبل

ًفز چْبرم

 25.000.000ریبل

ًفز ثزتز ریتیٌگ سیز 1400

 7.500.000ریبل

ًفز سَم سیز  12سبل

 6.500.000ریبل

ًفز پٌدن

 20.000.000ریبل

ًفز اٍل ثبًَاى

 7.500.000ریبل

ًفز اٍل سیز  10سبل

 7.500.000ریبل

ًفز ششن

 15.000.000ریبل

اٍل پیشکسَتبى ثبالی 65سبل

 7.500.000ریبل

ًفز دٍم سیز  10سبل

 7.000.000ریبل

ًفز ّفتن

 14.000.000ریبل

اٍل پیشکسَتبى ثبالی  50سبل

 7.500.000ریبل

ًفز سَم سیز  10سبل

 6.500.000ریبل

ًفز ّشتن

 13.000.000ریبل

اٍل ثبًَاى پیشکسَت ثبالی 50سبل

 7.500.000ریبل

ًفز اٍل سیز  8سبل

 7.500.000ریبل

ًفز ًْن

 12.000.000ریبل

ًفز اٍل سیز  14سبل

 7.500.000ریبل

ًفز دٍم سیز  8سبل

 7.000.000ریبل

ًفز دّن

11.000.000ریبل

ًفز دٍم سیز  14سبل

 7.000.000ریبل

ًفز سَم سیز  8سبل

 6.500.000ریبل

هدوَع خَایش ثخش استبًذارد ثیش اس  380هیلیَى ریبل

 )11خَایش ثخش سزیغ( رپیذ) خوؼِ  8 ٍ 1هْزهبُ

همبم

خبیشُ

همبم

خبیشُ

همبم

خبیشُ

ًفز اٍل

10.0000000ریبل

ًفز ّفشن

 3.0000000ریبل

ًفز ثزسز ردُ سٌی سیز  12سبل

 2.200.000ریبل

ًفز دٍم

 7.5000000ریبل

ًفز ّطشن

 2.500.000ریبل

ًفز ثزسز ردُ سٌی سیز 10سبل

 2.200.000ریبل

ًفز سَم

 5.000.000ریبل

ًفز ثزسز ثبًَاى

 2.200.000ریبل

ًفز ثزسز ردُ سٌی سیز  8سبل

 2.200.000ریبل

ًفز چْبرم

 4.500.000ریبل

ًفز ثزسز ریشیٌگ سیز1800

 2.200.000ریبل

ًفز ثزسز دیطکسَسبى ثبالی  65سبل

 2.200.000ریبل

ًفز دٌدن

 4.000.000ریبل

ًفز ثزسز ریشیٌگ سیز1600

 2.200.000ریبل

ًفز ثزسز دیطکسَسبى ثبالی  50سبل

 2.200.000ریبل

ًفز ضطن

 3.5000000ریبل

ًفز ثزسز ریشیٌگ سیز1400

 2.200.000ریبل

هدوَع خَایش ّز هسبثقِ سزیغ  60هیلیَى ریبل

تجصزُ :1خَایش تشَیمی ثبًَاى،پیشکسَتبى  ،ردُ سٌی ٍ ردُ ریتیٌگ در صَرت شزکت حذالل پٌح ًفز در ّز ردُ اّذا خَاّذشذ.
تجصزُ : 2در صَرتیکِ ثبسیکٌی شزایط کست دٍ خبیشُ یب ثیشتز را داشتِ ثبشذ ،صزفب خبیشُ ثبالتز ثِ ایشبى تؼلك خَاّذگزفت.
تجصزُ : 3خَایش اس ثبالی خذٍل فَق تَسیغ شذُ ٍ هحذٍدیت ثبسُ ریتیٌگ اػوبل ًخَاّذ شذ.
تجصزُ :4اس سِ ثبسیکي ثزتز ردُ ّبی سٌی ثخش استبًذارد ،حذالل یک ثبسیکي اس هیبى دختزاى اًتخبة هیشَد.
تجصزُ :5ثِ توبهی ثزًذگبى ثخش استبًذارد  ،حکن لْزهبًی اّذا هیگزدد.
تجصزُ 10 :6درصذ اس خَایش ّز دٍ ثخش استبًذارد ٍ سزیغ کسز هیگزدد.

ردُ سٌی سیز  8سبل هتَلذیي  ٍ 1392/10/11ثِ ثؼذ اسآى ( هتَلذیي  1صاًَیِ  ٍ 2014ثؼذ اس آى)
ردُ سٌی سیز  10سبل هتَلذیي  ٍ 1390/10/11ثِ ثؼذ اسآى ( هتَلذیي  1صاًَیِ  ٍ 2012ثؼذ اس آى)
ردُ سٌی سیز  12سبل هتَلذیي  ٍ 1388/10/11ثِ ثؼذ اسآى ( هتَلذیي  1صاًَیِ  ٍ 2010ثؼذ اس آى)
ردُ سٌی سیز 14سبل هتَلذیي  ٍ 1386/10/11ثِ ثؼذ اسآى ( هتَلذیي  1صاًَیِ  ٍ 2008ثؼذ اس آى)
پیشکسَتبى گزاهی ثبالی  50سبل( هتَلذیي  ٍ 1351/10/10لجل اس آى )
پیشکسَتبى گزاهی ثبالی  65سبل(هتَلذیي  ٍ 1336/10/10لجل اس آى)
ّ )12یأت صٍری
دیص اس ضزٍع دٍر اٍل هسبثقبر ،اػضبی ّیئز صٍری اس سَی فذراسیَى ضغزًح هؼزفی هی گزددّ .زگًَِ اػشزاض ثهِ رای سهزداٍر سهب 10
دقیقِ دس اس دبیبى آى دٍر ثِ صَرر کشجی ٍ ثب ضویوِ هجلغ ّ 300شار سَهبى اهکبى دذیز خَاّذ ثَد .ثذیْی اسز در صَرسی کهِ اػشهزاض
ٍارد ثبضذ هجلغ هَرد ًظز ػَدر دادُ خَاّذ ضذ..

 )13رفتبر ثبسیکٌبى
ثبسیکٌبى در حیي ثبسی ثذٍى اخبسُ داٍر هدبس ثِ سزک هحَعِ ثبسی ّب ًیسشٌذ ،هحَعِ ثبسی ّب ضبهل سبلي ثبسی ،سزٍیس ّبی ثْذاضشی ٍ
ثَفِ اسز.
ثبسیکٌبى در حیي ثبسی ثذٍى اخبسُ داٍر هدبس ثِ صحجز کزدى ثِ خش در هَاردی کِ در قَاًیي ضغزًح سؼییي ضذُ اسز ًوی ثبضذ.
ّوزاُ داضشي ّز ًَع ٍسیلِ الکشزًٍیکی ثذٍى هدَس داٍر در هحل هسبثقِ هوٌَع اسز .اس خولۀ ایي ٍسبیل الکشزًٍیکی هی سَاى اس هَثبیل،
لخ سبح ،سبػز َّضوٌذ ،ػیٌک ّبی َّضوٌذ ٍ دسشٌجذّبی َّضوٌذ ًبم ثزد.
داٍراى هدبس ّسشٌذ قجل ،ثؼذ یب در حیي ثبسیّ ،ز ثبسیکٌی کِ در سبلي هسبثقِ حضَر دارد را هَرد سفشیص قزار دٌّذ.
ثبسیکٌبى هدبس ًیسشٌذ ضک خَد ًسجز ثِ سقلت ثبسیکٌی دیگز را ثِ صَرر غیز رسوی ثِ داٍر اػالم ًوبیٌذ (سْوز سدى) .اػشزاض ّبی
هزثَط ثِ سقلت ثب ٍسبیل الکشزًٍیکی ثبیذ ثِ صَرر رسوی ٍ هکشَة ثبضذ.
 )14پزٍتکل ّبی ثْذاشتی:
ثزگشاری هسبثمِ ثب رػبیت توبهی شیَُ ًبهِ ّبی ثْذاشتی ستبد هلی کزًٍب خَاّذ ثَد .
تذکز  : 1سدى هبسک ثزای توبهی ثبسیکٌبى ٍ داٍراى اخجبری هی ثبشذ .
تذکز  : 2لجل اس شزٍع هسبثمبت  ،سبلي  ،هیشّب ٍ هْزُ ّب ثِ طَر کبهل ضذػفًَی خَاٌّذ شذ .
تذکز  :3ضذػفًَی دستْب لجل اس ٍرٍد ثِ سبلي هسبثمبت الشاهی ّست .
تذکز  :4حضَر ّوزاّبى ثبسیکٌبى ٍ توبشبگزاى در سبلي هسبثمبت ثذٍى استثٌب هوٌَع هی ثبشذ.
 )15اطالػبت توبس:
خٌبة آلبی ػلیپَر هسئَل کویتِ هسبثمبت فذراسیَى شطزًح ٍ هسئَل ثزگشای هسبثمبت 09396124321
ّیبت شطزًح استبى تْزاى  021 88991692 :الی 3
ٍاتسبح شوبرُ ّبی( 09396124321 :خٌبة آلبی ػلیپَر هسئَل کویتِ هسبثمبت فذراسیَى شطزًح)
( 09212867143خٌبة آلبی هزٍج دثیز ّیبت شطزًح استبى تْزاى)
ایي آییي ًبهِ حست شزایط هی تَاًذ تب لجل اس شزٍع هسبثمبت ،تغییز ًوبیذ.

لیٌک سبیت اخجبر ٍ آییي ًبهِ ّبی هسبثمبت فذراسیَى شطزًحhttps://ircfregistration.ir :
کمیته مسابقات فدراسیون شطرنج – هیأت شطرنج استان تهران

