
    
 

 

 
 

 

 . شودآغاز می آبادخرمدر  16ساعت  23/۰۸/139۸مورخ  شنبهپنجمسابقه روز   -۱

  مقررات فدراسیون جهانی شطرنج بر این مسابقه حاکم خواهد بود.   -۲

 شود. و ریتینگ محاسبه می گردددور برگزار می 9دور و مسابقه سریع در  11آسا در ق مسابقه بر  -۳

در ازای هر حرکت برای هر بازیکن ثانیه پاداش  2دقیقه به عالوه  15و زمان بازی سریع ثانیه پاداش  2دقیقه به عالوه  3 آسا برق زمان بازی   -۴

  باشد.می

پایان مسابقه تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات  رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده توسط هر بازیکن در  -۵

 کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد :یکسان 

 زیکنان هم امتیاز، همه باهم بازی کرده باشند(ر باالف: رویارویی مستقیم )اگ

 1ب: بوخ هولز قطع شده 

 2ج: بوخ هولز قطع شده 

 1د: بوخ هولز متوسط 

  مجموع بوخ هولز -ه

  :ورودیه  -۶

 ایگان است. ر و بین المللی برای اساتید بزرگ

 هزار ریال 7۰۰ورودیه سریع :  -هزار ریال  5۰۰:  برق آساورودیه  

 :مسابقات    جوایز  -۷

 جوایز بخش سریع آساجوایز بخش برق  

 میلیون ریال  ۱0 ریال  میلیون ۵ اولنفر 

 میلیون ریال ۸  میلیون ریال 4 نفر دوم

 میلیون ریال 7  میلیون ریال 3.5 نفر سوم 

 میلیون ریال 6  میلیون ریال 3 نفر چهارم

 میلیون ریال 5 میلیون ریال 2.5 نفر پنجم

 میلیون ریال 4  میلیون ریال 2 نفر ششم

 میلیون ریال 3  میلیون ریال 1.5 هفتم نفر

 میلیون ریال 3  میلیون ریال 1.5 تمنفر هش

 میلیون ریال 2  میلیون ریال 1 نفر نهم

 میلیون ریال 2  میلیون ریال 1 نفر دهم

 میلیون ریال  ۵0 میلیون ریال  ۲۵ مجموع جوایز

 گردد.  می اعطا کشوری حکم و مدال هر بخشنفر برتر  3به   -



    
 

 

 
 

 

 

 :  ثبت نام -8

   .دیآپلود کن نیآن را در فرم آنال دیو رس. دیینما زیوار ریرا به کارت ز هیمبلغ ورود

 شطرنج استان لرستان اتیبه نام ه 6۰37997599۰51357

 به صورت اینترنتی از طریق سایت زیر است :
gistration.ir/formfa/view.php?id=17700http://ircfre 

 
 

 

 بخش سریع آسابخش برق 

 9 جمعه ساعت ۱۶ساعت  شنبهپنج  مسابقه شروع 

 دور  9 دور ۱۱ تعداد دور 

 ۲ × ۱۵+  ۲ ۲  × ۳+  ۲ ابقهمسزمان 

 زار ریاله ۷00 ریال  هزار ۵00 ورودیه 

 یالمیلیون ر  ۱0 یال میلیون ر  ۵ ول جایزه نفر ا

 میلیون ریال  ۲ میلیون ریال  ۱ دهم جایزه نفر 

 میلیون ریال  ۵0 میلیون ریال  ۲۵ مجموع جوایز 

 

 : اطالعات-9
 روند غمجموعه ورزشی تختی سالن شهید چا  - مسابقه : خرم آبادمحل 

 نفر  100برای حداکثر : خوابگاه مجموعه ورزشی تختی   است  رایگان محل اسکان 

 0٩1٦1٦1٣11٨حمید گودرزی ریس هیات شطرنج استان آقای 

   0٩1٦٦٦٣٣٥٣٢ اقای عبداله مصباحی رئیس شهرستان خرم آباد
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