
     
 

 

 
 

 

 زمان مسابقه .1

دقیقده  30به میزبانی فدراسیون شطرنج آغاز خواهد شد. بازیکنان  بایدد  صبح 9:30راس ساعت  1398خرداد  23پنج شنبه مسابقات از روز 

 زودتر در محل مسابقات حاضر باشند. 

 قوانین حاکم .2

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

 تعداد دور بازی هانوع و  .3

دور به تفکیک رده و جنسدیت  9و در  سال پسران و دختران 18و  16و  14و  12و  10و  8سریع و برق آسا در رده زیر  در دو نوعمسابقات 

 برگزار می گردد. 

 زمان بازی .4

 ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.  2دقیقه به اضافه  5زمان مسابقات برق آسا برای هر بازیکن 

 ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.  5دقیقه به اضافه  10یع برای هر بازیکن زمان مسابقات سر

 گره گشاییبندی و رده .5

امتیازات یکسان  ،بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکنرده

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

 ه(مجموع بوخ هولز         بازی بیشتر با سیاه( د     (بوخ هولز ج      1 شده (بوخ هولز قطعب    الف( رویارویی مستقیم 

 

  شرایط سنی بازیکنان  .6

 سال 8 زیر  رده سنی و بعد از آن 11/10/1389متولدین  –

 سال 10 زیر رده سنیو بعد از آن  12/10/1387متولدین  -

 سال 12 زیر سنیو بعد از آن رده  11/10/1385متولدین  -

 سال 14رده سنی زیر و بعد از آن  12/10/1383متولدین  -



     
 

 

 
 

 

 سال 16رده سنی زیر و بعد از آن  11/10/1381متولدین  -

 سال 18رده سنی زیر و بعد از آن  12/10/1379متولدین  -

 

  ورودیه مسابقات .7

 

می باشد. یعنی بازیکنانی که در هدر  تومان برای برق آسا 50،000و  بخش سریعتومان برای  60،000ورودیه مسابقات برای هر بازیکن مبلغ 

باندک ملدی شدعبه پیدا   0105759838007تومان می پردازند. که باید به حساب  110،000شرکت نمایند مبلغ برق آسا و سریع دو جدول 

به نا  کمک های مردمی فدراسیون شطرنج واریز گردد و تصدویر فدیش آن در فدر   6037991899903003انقالب اسالمی یا شماره کارت 

 اینترنتی پیوست گردد. ثبت نا  

 تومان به مبلغ ورودیه اضافه می گردد.  20،000ماه به بعد خرداد 20: از تاریخ توجه 
 

 ثبت نام  .8

از طریق سایت فدراسیون شطرنج صورت می گیرد. قبل از پر نمودن فر  مبلغ ورودیه را واریز و تصویر آن را در  ثبت نا  به صورت اینترنتی

 آپلود نمایید.  فر  ثبت نا 

 ظرفیت ثبت نا  محدود است. 
 

  های بازیبرنامه .9

 روز تاریخ 09:30 صبح 15:00  عصر

 پنج شنبه 23/03/98 دور اول تا چهار  سریع دور پنجم تا نهم سریع

 جمعه 24/03/98 برق آسا 

 
 جوایز  .10

 .گردد می اعطا مدال و حکمهر رده در بخش پسران و دختران  برتر نفر 3 به -

 به تما  رده های سنی به صورت مجزا جوایز نقدی به صورت زیر پرداخت می گردد.  -

 جوایز برق آسا دختران  پسران  برق آساجوایز  جوایز سریع دختران  جوایز سریع پسران 

 تومان 300،000:  مقا  اول تومان 400،000:  مقا  اول تومان 400،000:  مقا  اول تومان 500،000:  مقا  اول

 تومان 200،000:  مقا  دو  تومان 250،000:  مقا  دو  تومان 250،000:  مقا  دو  تومان 300،000:  مقا  دو 

 تومان 200،000:  مقا  سو 

 تومان

 تومان 150،000:  مقا  سو  تومان 150،000:  مقا  سو  تومان 150،000:  مقا  سو 

 هیئت ژوری .11

پس از پایدان آن  دقیقه 10برگزار کننده اعضای هیئت ژوری را معرفی می نماید. هر گونه اعتراض به رای سرداور تا  ،پیش از شروع دور اول 

هزار تومان اقدا  پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مدورد نردر  صدبه صورت کتبی و با پرداخت مبلغ  بازی

  .معترض عودت داده خواهد شدبازیکن به 

http://ircfregistration.ir/formfa/view.php?id=11873
http://ircfregistration.ir/formfa/view.php?id=11873


     
 

 

 
 

 

 

 اطالعات  .12

 محل مسابقات : تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب، فدراسیون شطرنج

  116داخلی   021 – 88951511تلفن تماس : 

 امیر افتخاری مسئول کمیته مسابقات 09123681837

برای ثبت نا  و تکمیل مشخصات کلیک کنید )قبل از تکمیل فر  مبلغ را به حساب فدراسیون واریز کنید و رسید آن را در همین 

 فر  آپلود نمایید (

 

 

http://ircfregistration.ir/formfa/view.php?id=11873
http://ircfregistration.ir/formfa/view.php?id=11873

