
   
 

  

 

  

 

 مان مسابقهز.1

وز دوشنبه یک  جلسه قرعه کشی مسابقات رآغاز خواهد شد.  بوشهر به میزبانی 16راس ساعت  04/11/1397مورخ  پنج شنبهمسابقات از روز 

 صبح در سالن کنفرانس فدراسیون شطرنج انجام می گیرد.  11ساعت  1397بهمن 

 قوانین حاکم.2

 فدراسیون جهانی شطرنج )فیده ( حاکم بر مسابقات است. قوانین

 تعداد دور بازی ها.3

ه فیده ارسکا  خواهکد بو نتایج آن برای احتساب درجه بین المللی  .دور برگزار خواهد شد  11در نفر به صورت دوره ای  12با تعداد مسابقات 

 شد. 

 مرصاد خداشناس – 6 رینیپوریا د – 5 احسان قائم مقامی – 4 مسعود مصدق پور – 3علیرضا فیروزجا  – 2 لو مقصود پرهام - 1بازیکنان : 

 آرش داغلی -12  رش طاهبازآ -11  امیر مسعود مرادی  – 10 امیر رضا پوررمضانعلی – 9 غالمی آرین - 8  ایدنی پویا - 7 

  تبکی از طریک  کبه صورت  1397دیماه  20 پنج شنبهبازیکنان فوق موظف هستند اعالم آمادگی رسمی خود را تا پایان ساعت اداری روز

 هیات شطرنج استان خود به فدراسیون شطرنج اعالم نمایند. 

  .در صورت انصراف هر ی  از بازیکنان، نفرات جایگزین از رده بندی مسابقات نیمه نهایی انتخاب خواهند شد 

 ی از اعالم آمادگ پس از اعالم آمادگی رسمی یا شرکت در مسابقه، بازیکنان موظف به حضور در جدو  می باشند و چنانچه بازیکنی پس از

 حضور در مسابقه انصراف دهد به کمیته انضباطی فدراسیون معرفی خواهد شد. 

 زمان بازی.4

ز اولکین حرککت اثانیه پاداش برای هکر حرککت  30به اضافهبرای بقیه حرکات قه دقی 30حرکت،  40برای  دقیقه 90زمان بازی برای هر بازیکن 

 بازی می باشد.

 می باشد. دقیقه از زمان آغاز هر دور 15برای هر بازیکن  غیبتزمان مجاز 

 گره گشاییبندی و رده.5

سکان امتیکازات یک ،و چنانچه دو یا چند بکازیکنبندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد رده

 به ترتیب زیر استفاده می گردد. گره گشاییکسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش 

 کویا(ه      برگر (د       )بازی انجام نشده محاسبه می گردد( برد بیشتر( ج    ب( عملکرد ریتینگ       رویارویی مستقیم الف( 
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  هابازیی برنامه.6

 روز تاریخ 09:30 صبح 16:00  عصر

 پنج شنبه 04/11/97 ورود دور اول

 جمعه 05/11/97 - دومدور 

 شنبه 06/11/97 - سومدور 

 شنبهیک 07/11/97 - چهارمدور 

 دوشنبه 8/11/97 - پنجمدور 

 شنبه سه 9/11/97 - ششمدور 

 چهارشنبه 10/11/97 - هفتمدور 

 پنج شنبه 11/11/97 - هشتمدور 

 جمعه 12/11/97 - دور نهم

 شنبه 13/11/97 - دور دهم

 یکشنبه 14/11/97 دور یازدهم 

 

 .جوایز7

 نفر برتر حکم و جایزه اعطا می گردد.  5مدا  و به نفر برتر این مسابقات  3به  -

 قهرمان کشور به مسابقات انفرادی قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد.  -

شور انجام خواهکد ک( تنها در صورت تامین اعتبار و بر اساس رده بندی قهرمانی 3.1اعزام به مسابقات قهرمانی منطقه غرب آسیا )زون  -

 گرفت. 

 شناخته خواهند شد.  1397-98نفر او  به عنوان اعضای تیم ملی در دوره  5 -

یون شکطرنج ، نفرات تیم برگزیده توسک  کمیتکه فنکی فدراسک 2019در صورت تامین اعتبار و اعزام به مسابقات قهرمانی تیمی جهان  -

 انتخاب خواهند شد.  

 جایزه رتبه

 ریال 35،000،000 اول

 ریال 27،000،000 دوم

 ریال 18،000،000 سوم

 ریال 12،000،000 چهارم

 ریال 8،000،000 پنجم

  

 هیئت ژوری.8

پکس از پایکان آن  سکاعت نیمبرگزار کننده اعضای هیئت ژوری را معرفی می نماید. هر گونه اعتراض به رای سرداور تا  ،پیش از شروع دور او  

پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلکغ  اقدامهزار تومان  صدبه صورت کتبی و با پرداخت مبلغ  دور

 .اهد شدمعترض عودت داده خوبازیکن مورد نظر به 
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 . اقامت9

 بلیط هواپیما و هتل و غذای تمامی شرکت کنندگان توسط میزبان تامین خواهد شد. 

 

 . اطالعات10

 دیهرک توحش-شهرک نفت و گاز-جم اسکان:آدرس 

  انیتندگو دیهرک شهش-شهرک نفت و گاز-جم : مسابقهآدرس محل 

 استان بوشهر(سید ایمان بکاء )رئیس هیات  77435391709شماره تماس : 
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