آیین نامه دهمین دوره مسابقات آزاد بین المللی شطرنج جام فردوسی
 81لغایت  32اسفند سال 8231
هیأت شطرنج خراسان رضوی در نظر دارد با همکاری فدراسیون شطرنج ایران و اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی دهمین
دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی (نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج به میزبانی هیات شطرنج خراسان
رضوی ) را در شهر مشهدمقدس از تاریخ  81تا  32اسفند  8231با شرایط زیر برگزار نماید:
-8زمان مسابقات :
مسابقات از روز یکشنبه مورخ  8231/83/81راس ساعت  3:29به میزبانی هیات شطرنج خراسان رضوی در شهر مشهد آغاز و
روز جمعه  8231/83/32ساعت  81خاتمه خواهدیافت .کلیه بازیکنان باید پیش از شروع دور اول یک ساعت زودتر در محل
مسابقه حاضر باشند زمان آغاز مسابقات صبح ها ساعت  3:29و بعدازظهرها ساعت  81می باشد .
-3شرایط برگزاری مسابقات :
مسابقات در  3جدول جداگانه ریتد (جدول  Aمختص شطرنجبازان دارای عناوین استادی ( )GM.IM.FM.WGM.WIM.و دارای ریتینگ
 3899و باالتر و جدول  Bمختص شطرنجبازان دارای ریتینگ کمتر از  3899می باشد(.جداول مسابقات جهت محاسبه درجه بین المللی به
فدراسیون جهانی شطرنج (فیده ) ارسال خواهد شد ).جدول  Aبا ظرفیت  19شرکت کننده و جدول  Bبا ظرفیت  869شرکت کننده خواهد
بود.

-2تعداد دورها :
مسابقات با توجه به تعدادشرکت کنندگان در  3دور به روش سوئیسی برگزار و آخرین قوانین فدراسیون جهانی شطرنج
( فیده) حاکم بر مسابقات خواهد بود.
-4زمان بازی :
-

زمان بازی برای هر بازیکن  39دقیقه و  29ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد .

-

زمان پیش فرض تاخیر برای هر بازیکن  29دقیقه از زمان آغاز هر دور می باشد .

-5قرعه کشی :
-

قرعه کشی جداول با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار  Swiss Managerو با انجین  JavaFoانجام خواهد گرفت.

-6رده 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 زیر استفاده می گردد:
الف-رویارویی مستقیم ب-بوخ هولز قطع شده  8ج-بوخ هولز قطع شده  3د-بوخ هولزمتوسط  8ه-مجموع بوخ هولز
-7رفتار بازیکنان :
*-بازیکن در هنگام بازی بدون اجازه داور مجاز به صحبت کردن به جز مواردی که در قوانین شطرنج تعیین شده نمی باشد.
*-همراه داشتن هر نوع وسایل الکترونیکی از جمله گوشی همراه ،تبلت و دستگاه های الکترونیکی سیار مشابه آنها (حتی اگر
خاموش باشند) بدون اجازه داور در محل مسابقات ممنوع است .داوران مجاز هستند قبل ،بعد و یا در حین بازی هر بازیکنی که
در سالن مسابقه حضور دارد را مورد تفتیش قرار دهند.
*-بازیکنان مجاز نیستند اعتراض خود نسبت به تقلب بازیکنان دیگری را به صورت غیر رسمی به داور اعالم نمایند.
( تهمت زدن ) همه اعتراض های مربوط به تقلب با وسایل الکترونیکی باید به صورت رسمی و مکتوب باشد .

 -1ثبت نام و پذیرش :
ثبت نام به صورت اینترنتی از طریق سایت هیات شطرنج خراسان رضوی به آدرس  www.Khorasanchess.irو
 https://t.me/Pashanejatichessدر تلگرام و واتساپ از ساعت  82چهارشنبه  8231/88/89امکان پذیر خواهد بود و یا با
مراجعه حضوری به آدرس مشهد،بلوار فردوسی،مجموعه ورزشی شهید بهشتی،خیابان یاس ،روبروی یاس ، 6هیات شطرنج
خراسان رضوی و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  90821020180و یا  93800321623تماس حاصل فرمائید.

 -3ورودیه مسابقات :
-

اساتید بزرگ و بین المللی و دارندگان ریتینگ باالی  3199از پرداخت ورودیه معاف می باشند ( .ظرفیت محدود است
و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند).

-

برگزار کننده مجاز است با صالحدید کمیته فنی تعداد محدودی بازیکن با ریتینگ کمتر از  3899در جدول  Aثبت نام
کند ،ورودیه این بازیکنان 89/999/999ریال خواهد بود.

-

ورودیه مسابقات برای شرکت کنندگان ایرانی تا شنبه  8231/83/2مبلغ  309990999ریال و از  2تا  89اسفند ماه
 302990999ریال می باشد.پس از تاریخ قید شده در صورت امکان پذیرش و تائید برگزار کننده ورودیه  300990999ریال
می باشد .ثبت نام محدود و اولویت با توجه به زمان و تکمیل ثبت نام و پرداخت ورودیه خواهد بود).پس از تکمیل
ظرفیت  399شرکت کننده در صورت امکان پذیرش با ورودیه  209990999ریال امکان ثبت نام خواهد بود.

-

جهت پرداخت مبلغ ورودی از شماره حساب  9893111118990ملی به نام هیات شطرنج خراسان رضوی یا شناسه
شبا IR63 9819 9999 9989 3111 118990:و یا شماره کارت  6921033100339602186هیات شطرنج خراسان رضوى
و یا سایت هیات شطرنج خراسان رضوی به آدرس  www.Khorasanchess.irاقدام نمائید.

-

ارائه شماره عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون شطرنج ایران و کارت بیمه ورزشی برای شرکت کنندگان
ایرانی الزامی است.

-81اسکان و خوراک :
-

هزینه اسکان و خوراک تمامی اساتید بزرگ و هزینه اسکان اساتید بین المللی بر عهده میزبان خواهد بود.
( ظرفیت محدود است و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند).

-

سایر شرکت کنندگان و همراهان نیز در صورت تمایل می توانند با پرداخت  800990999ریال به ازای هر روز جهت اسکان
 ،صبحانه  ،ناهار و شام با توجه به ظرفیت محدود در هتل  2ستاره و نزدیک به محل برگزاری مسابقات از اسکان با 2
وعده غذایی بهره مند گردند.بدیهی است پس از تاریخ  8231/83/2و یا تکمیل ظرفیت پذیرش در این خصوص انجام
نخواهد شد .برای رزرو با شماره همراه  93800321623تماس حاصل فرمائید.

 -88ارتباط با ما :
Email: Reza_Pashanejati@yahoo.com
Website: www.Khorasanchess.ir
 93921321169اسداهلل طالبی دبیر هیات استان
 Mobile : 59688555090رضا پاشانجاتی رئیس هیات شطرنج استان
Tel: +95 865 6058868 , +95 865 6058568

Fax: +95 8656065955 - 57615580165

-83محل برگزاری مسابقات  :محل برگزاری مسابقات هیات شطرنج خراسان رضوی و محل اسکان مهمانان مسابقات
در هتل  2ستاره ارس  2ستاره صبا می باشد که جهت کسب اطالعات بیشتر و رزرو با شماره  93800321623علیرضا
پاشانجاتی تماس و یا به

 Website: www.Khorasanchess.irمراجعه نمایند.

( جوایز این دوره از مسابقات با واحد ریال به شرح جدول زیر می باشد)
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اول
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سنی 11181183184پیشکسوتان 1بانوان

و

دختران  1181183184سال در صورت حضور 5
نفر در همان بخش1جنسیت و رده سنی اعالم
شده به نفراول مشخص شده آن بخش و رده
سنی تعلق خواهد یافت.

 -8مبلغ جوایز کامل و هیچ مبلغی از آن کسر نمی گردد-3 .جوایز بازیکنان خارجی با واحد ریال پرداخت خواهد شد  -2 .چنانچه دو یا چند بازیکن
امتیاز یکسان کسب کنند  1جوایز تقسیم نمی شود و گره گشایی اعمال خواهد شد -4 .به هربازیکن تنها یک جایزه (جایزه باالتر ) تعلق می گیرد .
 -5رده سنی زیر  1سال از  8231/81/88به بعد  1رده سنی زیر  81سال  8211/81/88وبه بعد  1رده سنی زیر  83سال  8216/81/88و به بعد و رده
سنی زیر  84سال  8214/81/88و به بعد و رده سنی پیشکسوتان محترم  8241/81/88قبل از آن می باشد  -7.جوایز ویژه نفر اول رده های
سنی 11181183184پیشکسوتان 1بانوان و دختران  1181183184سال در صورت حضور  5نفر در همان بخش1جنسیت و رده سنی اعالم شده به نفر اول
مشخص شده آن بخش و رده سنی تعلق خواهد یافت.
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