
 
 
 

 

 )جام اندیشمندان( ایران برتر هایباشگاه ها وتیم قهرمانیجدمین دوره هامه نآیین

 تهران  – 1398 آذرماه 7الی  2

 

 سابقه : اهدف م

 کشور بازیکنانالف: باال بردن سطح کمی و کیفی ورزش شطرنج و ایجاد پشتوانه برای 

 ... برای فعالیت در این ورزش ب: ترغیب و تشویق مراکز مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی و

 بازان و شناخت بازیکنان مستعدج: ایجاد فضای مناسب برای حضور و رقابت سالم شطرنج

 مقررات کلی مسابقات

سالن فدراسیون در  6::10ساعت  ذرآ 2به صورت متمرکز از روز شنبه های کشور قهرمانی باشگاهمسابقات  -1مادۀ 

 است. مسابقاتمسئول برگزاری ها تیمها و باشگاهکمیته برگزار خواهد شد.  شطرنج

برگزار  یسیای یا سودورهتیمی به روش حاضر های بر اساس تعداد تیم به صورت متمرکز در تهران و مسابقات -2مادۀ 

 خواهد شد.

 باشد. ضروری میمسابقات المللی به عنوان سرداور حضور داور بین -:مادۀ 

 باشد.می هاتیمبه عهده ان و رفت و آمد و تغذیه هزینه اسک -4مادۀ 

. دو نفر ذخیره( 2+  نفر اصلی 5پردازند )میز به رقابت می پنجاست که روی بازیکن  7هر تیم متشکل از  -5مادۀ 

تنها یک بازیکن خانم باید  تیم در هر .بازیکن ذخیره( 1 بازیکن اصلی + 1بازیکن تیم باید از بانوان باشند ) 7بازیکن از 

  دارد.به ذخیره بانوان اختصاص  7هر تیم به ذخیره آقایان و میز  0میز  .بازی کند 5روی میز 

داشته  2666نفر ریتینگ باالی  :و حداقل  بودهالمللی اعضای تیم باید دارای ریتینگ بینهمه تبصره مهم : 

 باشند. 



 
 
 

 

 ،بازیکن خارجی مرد استفاده کند. باشگاه متبوع دواز ها تیمها و باشگاهتواند با هماهنگی کمیته هر تیم می -0مادۀ 

رجی باید توسط فدراسیون پزشکی برگه سالمت پزشکی بازیکن خا. مسئولیت حضور بازیکن را به عهده خواهد داشت

 .وری اسالمی ایران ارائه گرددجمهورزشی 

 ثابت است.  ،مسابقاتها تا پایان ترکیب تیم -7مادۀ 

 کننده:شرکتهای تعهدات تیم -8مادۀ 

 متناسب با شئونات اسالمی و اخالقی برای برگزاری مسابقه.، ایجاد محیط سالم و آرام -الف

کاپیتان تیم  .آزادهای تیمیا برگه مالکیت تیم برای  ارسال اسامی سرپرست، مربی و بازیکنان ممهور به مهر باشگاه -ب

 .در لیست ارسالی مشخص شود

نام تیم باید از طریق سایت  بایست عضو سیستم جامع فدراسیون شطرنج باشند.می آناعضای ها و تیمکلیه  - ج

 :سیستم جامع فدراسیون شطرنج به آدرس زیر ثبت گردد

https://members.ircf.ir/auth/login  (هااست تیموارد ناحیه کاربری سیستم جامع خود شده و از سمت ر، 

 اسم و مشخصات تیم را وارد کنید.(

 شود. واریز به حساب فدراسیونباید که  ها استتیمریال به عنوان ورودیه  میلیون 56مبلغ  -د

 16ساعت  1:38 ذرآ 2و مهلت ثبت نام تا تاریخ انجام شده ثبت نام به صورت اینترنتی از طریق سایت فدراسیون  -ه

 .باشدصبح می

 د.نحق بازی کردن همزمان در دو باشگاه را ندار ان،بازیکن -3مادۀ 

 باشند.ها موظف به استفاده از لباس متحدالشکل میتیم -16مادۀ 

 قوانین مسابقه

 نامه حاضر برگزار خواهد شد.و آئین (فیده)مسابقات طبق آخرین قوانین فدراسیون جهانی شطرنج  -11مادۀ 

 باشد.ن برای هر حرکت، از ابتدای بازی میثانیه افزایش زما 6:اضافه دقیقه به  36زمان بازی  -12مادۀ 

 باشد.می دقیقه از لحظه آغاز 6:مجاز  غیبتزمان  -:1مادۀ 

تیم  ،مجاز غیبتدر غیر این صورت پس از پایان زمان  ،بازیکن الزامی است :حضور حداقل  ،در شروع هر دور -14مادۀ 

 (صفربر  5و امتیار بازی  صفربر  2) برد تیمی  بازنده محسوب خواهد شد.

https://members.ircf.ir/auth/login
https://members.ircf.ir/auth/login


 
 
 

 

 صفر باخت و امتیاز 1 مساوی امتیاز، 2 تیمی برد ، (Match Point)میتی امتیاز ها بر اساس بندی تیمرده-15مادۀ 

برای تعیین تیم برتر  چنانچه دو یا چند تیم در امتیازی برابر بودند از شکستن امتیاز به شرح زیر .گیردانجام می امتیاز

 شود:استفاده می

 سونه بورن برگرت.   1پ. بوخ هولتز قطع شده  مستقیم دیدار .ب   (Game Point) بازی امتیاز .الف

 .شودو از بقیه موارد استفاده می صرف نظر شدهای از امتیازشکنی بوخ هولتز در صورت برگزاری مسابقه به صورت دوره

 هفتمو  ششمدرصد و 06 پنجممیزهای اول تا  بندی بازیکنانرده بازی برای محاسبه دتعداحد نصاب  -10مادۀ 

دور، برای میزهای اول تا پنجم،  3گردد، بدین ترتیب با توجه به برگزاری مسابقه در تعیین میکل بازیها درصد 46

صورت تغییر تعداد دورها در بازی الزم است. بدیهی است در  4بازی و برای میزهای ششم و هفتم، تعداد  0تعداد 

 جلسه هماهنگی، این اعداد هم تغییر خواهند کرد.

 گردد:های زیر به ترتیب الویت استفاده میاز روش هفتمبرای محاسبه قهرمان میزهای اول تا  -17مادۀ 

 باالتر تیمی رتبه پ.  بیشتر بازی .ب بیشتر رصدد .الف

قبل از  یک ساعتبایست ترکیب هر بازی را )در صورت تغییر در ترکیب اصلی( کاپیتان یا نماینده هر تیم می -18مادۀ 

بدیهی است در صورت عدم ارائه ترکیب در زمان مقرر، ترکیب اصلی تیم در از طریق سایت مسابقات ثبت نماید.  بازی

 نظر گرفته خواهد شد.

 باشد.مینیز قابل قبول  پیامکیو  ارائه ترکیب تیم به صورت کتبی -13ماده 

 فقط گردد مشاهده مسابقه میز پشت بازیکنان نشستن نحوه و داور به شده ارائه ارنج بین مغایرتی چنانچه -26مادۀ 

 .گرددمی منظور باخت ،باشند داشته مغایرت شده ارائه ارنج با که میزهایی برای

بر صفر بازنده خواهد  5 امتیاز بازی وبر صفر  2برد تیمی  ،مجاز استفاده نمایدچنانچه تیمی از بازیکن غیر  -21مادۀ 

 شد.

طابق قوانین شطرنج تعیین م ،چنانچه تیمی از جدول مسابقات حذف شود یا انصراف دهد امتیازات آن تیم -22مادۀ 

 شود.می

مربوطه حذف و غیبت نماید، تیم  )به صورت کتبی( بدون اطالع قبلی دور از مسابقات 2چنانچه تیمی در  -:2مادۀ 

 ها طبق مقررات محاسبه خواهد شد.امتیاز آن برای سایر تیم



 
 
 

 

اتمام مسابقه به صورت ساعت بعد از  نیمباید حداکثر  ،أی سرداور یا هر یک از داورانهرگونه اعتراض به ر -24مادۀ 

 االجرا خواهد بود.باشد و رای آن الزممی به هیأت ژوری مسابقات اعالم شود. هیأت ژوری مرجع رسیدگیکتبی 

. نمایدتسلیم ها تیمها و باشگاهبه کمیته اجرایی خود را ریال به همراه اعتراض کتبی یک میلیون مبلغ  تیم معترض باید

کمیته مبلغ پرداختی به نفع مبلغ پرداختی مسترد خواهد شد. در غیر این صورت  ،در صورت وارد بودن اعتراض

 د.ضبط خواهد شها تیمها و باشگاه

امیرعرفان هاشمی، محمدصادق زاده، ژوری: سیدکاظم مرتضوی، فریدون اسکندری، محمدرضا الجوردی اعضای هیات

 قیومرز

 جوایز مسابقه

 .گردداعطا میمدال  وکاپ، حکم مسابقات، های اول تا سوم به تیمدر پایان مسابقات  -25مادۀ 

 مدال تعلق خواهد گرفت. وحکم  ،گانههفتبه قهرمانان میزهای  -

 های آسیا اعزام خواهند شد.تیم اول و دوم به مسابقات شهرهای آسیا و قهرمانی باشگاه -

 اطالعات تماس و ثبت نام

 هبا شمار اسکندریفدراسیون، آقای  لیگبا مسئول کمیته توانید میبرای کسب اطالعات بیشتر  -20مادۀ 

 تماس بگیرید. 17-6312:-8:6:

مبلغ ورودیه را به حساب  ،)قبل از پر نمودن فرم کلیک کنید.ثبت نام از طریق سایت و فرم اینترنتی برای  -

 نمایید.و تصویر آن را در فرم آپلود  ردهفدراسیون واریز ک

 شطرنج ونیفدراس یمردم یهاشماره کارت به نام کمک :06:733183336:66

 یشماره حساب بانک مل 61657538:8667 

 خبرنگاران و ... برگزار خواهد شد. ،مراسم اختتامیه در پایان مسابقات با حضور مسئولین -

برگزار خواهد صبح در فدراسیون شطرنج  16ساعت  ذرآ 2 شنبهروز مسابقات در کشی جلسه هماهنگی و قرعه -

 شد.

 ارنج اصلی و اطالعات تکمیلی در جلسه هماهنگی  دریافت، مسابقات بندیارائه جدول زمان -

http://ircfregistration.ir/formfa/view.php?id=16425

