هیئت شطرنج استان سیستان و بلوچستان

بیست و هشتمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی

جام فجر
 41لغایت  14بهمن ماه -4931چابهار
هیات شطرنج استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد با همکاری فدراسیون شطرنج بیست و هشتمین
دوره مسابقات شطرنج جام فجر را با شرایط زیر برگزار نماید:
 .4زمان مسابقه
مسابقاب از اااب

ا71ارو ادوشابه امرر ا89/77/71ا ق امیزقبنیاهیب اشاانجناازاااسبساااایسسبساوا

قلرچسسبس،ادراشهجاچبقهبراآغب اخرزهداشد.اکلی اقب یکببسامی قبیس ایکااب
درامحلامسابقا اابراجاقبشبد.اقب

هب اصهح،ارزسااب

ا83:9اواقب

اپیشاز اشجوعادورازولا

اهب اقعدز ظهج،ارزسااب

71اآغب اخرزهداشد .ا
 .1جداول مسابقات
مسابقات در دو جدول با شرایط زیر برگزار می گردد:
جدول  Aبازیکنان دارای درجه استادی و بازیکنان دارای ریتینگ  0222و بالاتر
جدول  Bبازیکنان دارای درجه بین المللی پایین تر از  0222و بدون ریتینگ
جدول نوجوانان ویژه بازیکنان زیر  41سال
 .9قوانین حاکم
قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده ) حاکم بر مسابقات است.
 .1تعداد دور بازی ها
مسابقات جدول  Aدر  9دور و مسابقات جدول  Bدر  44دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.
 .5قرعه کشی
قرعه کشیی کلیه جداول مسیابقات با اسیتهاده از یخرین نسنه نرم افزار سویی

منیجر ،انجام خواهد

گرفت.
 .6زمان بازی
زمان بازی برای هر بازیکن  92دقیقه ،به اضافه  02ثانیه پاداش برای هر حرکت ،از اولین حرکت بازی می
باشد.
زمان مجاز غیبت برای هر بازیکن  02دقیقه از زمان یغاز هر دور می باشد.

ا

 .7رده بندی و گره گشایی
مجمو امتیازات کسی

رده بندی بر اسیا

شیده هر بازیکن در پایان مسییابقات ت یین خواهد شد و

چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسییان کسیی
گشایی به ترتی

کرده باشییند ،برای ت یین رتبه ین ها از روش گره

زیر استهاده می گردد:

جدول A
الف) عملکرد ریتینگ

ب) رویارویی مستقیم

ج) بوخ هولز قطع شده 4

ه) مجمو بوخ هولز

د) بوخ هولز قطع شده 0

جدول B
الف) رویارویی مستقیم ب) بوخ هولز قطع شده  4ج) بوخ هولز قطع شده 0

د) بوخ هولز متوسط 4

ه) مجمو بوخ هولز

جدول نوجوانان
الف) رویارویی مستقیم ب) بوخ هولز قطع شده  4ج) بوخ هولز قطع شده 0

د) بوخ هولز متوسط 4

ه) مجمو بوخ هولز

 .1ورودیه مسابقات
ورودیه برای بازیکنان هر دو جدول مبلغ  0/222/222ریال می باشد.
بازیکنان بومی(استان سیستان بلوچستان) از تنهیف  02درصدی ورودیه بهره مند می گردند.
اساتید بزرگ و بین المللی و دارندگان ریتینگ بالای  0122از پرداخت ورودیه م اف می باشند.
تبصییرهب بازیکنانی که از سییاعت  40روز جم ه مورخ  99/44/44به ب د ثبت نام خود را انجام دهند مبلغ
022/222ریال به ورودیه ین ها اضافه خواهد شد.
 .3اسکان
هزینه اسیکان و غاا (صباانه – ناهار – شام) اساتید بزرگ و همچنین هزینه اسکان اساتید بین المللی،
بر عهده هیات شطرنج استان سیستان و بلوچستان می باشد.
هیات شطرنج استان سیستان و بلوچستان برای سایر بازیکنان و همراهان نیز ،صرفاً اسکان فراهم کرده
است که شرایط مربوطه در یینده نزدیک ،اطلا رسانی خواهد شد.

 .41برنامه ی بازی ها
جدولA
تاریخ

02ب 9صبح

 0ب دازظهر

99/44/41

ورود بازیکنان

دور اول (افتتاحیه)

99/44/40

دور دوم

دور سوم

99/44/41

———

دور چهارم

99/44/41

———

دور پنجم

99/44/49

———

دور ششم

99/44/49

———

دور ههتم

99/44/02

دور هشتم

99/44/04

دور نهم (اختتامیه)

جدولB
تاریخ

02ب 9صبح

 0ب دازظهر

99/44/41

ورود بازیکنان

دور اول (افتتاحیه)

99/44/40

دور دوم

دور سوم

99/44/41

———

دور چهارم

99/44/41

دور پنجم

دور ششم

99/44/49

———

دور ههتم

99/44/49

دور هشتم

دور نهم

99/44/02

———

دور دهم

99/44/04

دور یازدهم (اختتامیه)

در صیورت احراز شیرایط و نیز درخواست اکیریت شرکت کنندگان مسابقه بلیت
روز مناس

به صورت ریتد و در

برگزار خواهد شد.

جدول نوجوانان بنا به تصمیم سرداور مسابقات و با توجه به ت داد شرکت کنندگان در  9یا  44دور مطابق
جداول بالا برگزار خواهد شد.
 .44جوایز( :به ریال)
جدول A

جدول B
00/222/222

مقام اول

442/222/222

مقام اول

09/222/222

مقام دوم

12/222/222

مقام دوم

00/222/222

مقام سوم

12/222/222

مقام سوم

41/222/222

مقام چهارم

09/222/222

مقام چهارم

41/022/222

مقام پنجم

00/222/222

مقام پنجم

40/222/222

مقام ششم

41/222/222

مقام ششم

44/222/222

مقام ههتم

40/222/222

مقام ههتم

42/222/222

مقام هشتم

44/222/222

مقام هشتم

9/222/222

مقام نهم

42/222/222

مقام اول ریتینگ زیر 0002

9/022/222

مقام دهم

9/222/222

مقام اول ریتینگ زیر 0402

1/222/222

مقام اول ریتینگ زیر 4122

9/222/222

مقام اول بانوان

1/222/222

مقام اول ریتینگ زیر 4022

*

*

1/222/222

نهر اول بانوان

*

*

1/222/222

پیشکسوتان

*

*

جدول نوجوانان
مقام

زیر 1سال

زیر  9سال

زیر 42سال

زیر  40سال

زیر  41سال

اول

1/222/222

9/222/222

9/222/222

42/222/222

41/222/222

دوم

1/022/222

1/222/222

9/222/222

9/222/222

40/222/222

سوم

1/222/222

1/222/222

1/222/222

9/222/222

42/222/222

بهترین بازیکن دختر

1/222/222

1/222/222

1/222/222

1/222/222

1/222/222

تبصره4ب چنانچه دو یا چند بازیکن امتیاز یکسان کس

کنند ،جوایز تقسیم نمی شود و گره گشایی

اعمال خواهد شد.
تبصره 0ب به هر بازیکن تنها یک جایزه (جایزه بالاتر) ت لق می گیرد.
تبصره 0ب بازیکنان کوچکتر می توانند در رده های سنی بالاتر رتبه کس

کنند.

تبصره 1ب بازیکن رده سنی باید دارای شرایط زیر باشند:
متولدین  90/42/44به ب د

زیر  1سال

متولدین  92/42/44به ب د

زیر  9سال

متولدین  99/42/44به ب د

زیر  42سال

متولدین  91/42/44به ب د

زیر  40سال

متولدین  91/42/44به ب د

زیر  41سال

 .41ثبت نام و پذیرش:
ثبت نام با ارسیال مدار

و مشینصیات و ارائه فیش واریز وجه ورودیه به شماره های تما

ارائه شده

توسیط هیات شیطرنج استان سیستان و بلوچستان و تا ساعت  01روز یکشنبه مورخ  99/44/40لغایت
امکان پایر است.
ارائه شماره عضویت م تبر سیستم جامع فدراسیون شطرنج ایران ،در هنگام ثبت نام ،الزامی است.
 .49هیات ژوری:
پیش از شرو دور اول مسابقات برگزار کننده ،اعضای هیات ژوری را م رفی می نماید .هر گونه اعتراض
به رای سییرداور تا یک سییاعت پ

از پایان ین دور به صییورت کتبی و با پرداخت مبلغ  4/222/222ریال،

اقدام پایر خواهد بود .بدیهی اسیت در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مورد نظر به م ترض ،عودت
داده خواهد شد.
 .41تماس با ما:
جهت کس

اطلاعات بیشتر ،می توانید با شماره های زیر تما

بگیرید:

29401200190
 .45شماره حساب هیات شطرنج استان سیستان و بلوچستان:
شیماره حسیاب هیات شطرنج سیستان و بلوچستان نزد بانک ملی جهت واریز وجه ثبت نام و خوابگاه
 2444401009221می باشد.
شیرکت کنندگان ماترم جهت انجام فرییند ثبت نام می بایست تصویر فیش واریزی را به شماره تما
 29402291009از طریق تلگرام و وات

اپ ارسال فرمایند.

