تقویم فدراسیون شطرنج ۲۰19-۲۰۲۰ ، 1398
رویدادهای داخلی – لیگ  ،رویدادهای خارجی و اعزام ها

جام نوروز

استان های مختلف

 13-1فروردین

21.03 - 02.04

جام خاوران

بیرجند -خ.جنوبی

 10-5فروردین

25.03 - 30.03

March

نوجوانان آسیا(  ) 18،16،14،1۲ ،10، 8در هر  3بخش

کالوتارا  ،سریالنکا

 ۲1-1۲فروردین

01.04 - 10.04

آنتالیا ،ترکیه

 ۲8فروردین 7-اردیبهشت

17.04 - 27.04

تهران

 30-۲6فروردین

15.04 - 19.04

مازندران

 31فروردین 6-اردیبهشت

20.04 - 26.04

برگزاری مسابقات قهرمانی استان ها

استانهای مختلف

اردیبهشت تا پایان خرداد

برگزاری مسابقات جام رمضان استان ها

استان های مختلف

 16اردیبهشت 14-خرداد

06.05 - 04.06

کازان ،روسیه

 ۲9 – 8خرداد

29.05 - 19.06

قهرمانی انفرادی قاره آسیا

زینگ تای ،چین

 ۲6 – 16خرداد

06.06 - 16.06

قهرمانی پیشکسوتان کشور

فارس-شیراز

 ۲4-۲0خرداد

10.06 - 14.06

فدراسیون شطرنج-تهران

 ۲4-۲3خرداد

13.06 - 14.06

امان ،اردن

 ۲8خرداد 6-تیر

18.06 - 27.06

تاشکند ،ازبکستان

 ۲9خرداد 8-تیر

19.06 - 29.06

کوکس بازار ،بنگالدش

 ۲9خرداد 8-تیر

19.06 - 29.06

کولیما ،مکزیک

 16 – 8تیر

29.06 - 07.07

قهرمانی جوانان آسیا (زیر  ۲0سال)

اندونزی

 19 - 10تیر

01.07 - 10.07

قهرمانی زیر  ۲0سال پسران کشور (انتخابی )۲0۲0

گیالن

 ۲8 -۲۲تیر

13.07 - 19.07

قهرمانی زیر  ۲0سال دختران کشور (انتخابی )۲0۲0

زنجان

 ۲8 -۲۲تیر

13.07 - 19.07

لیائویینگ ،چین

 ۲5تیر–  1مرداد

16.07 - 23.07

جلسه هماهنگی لیگ برتر کشور

تهران

 4-۲مرداد

24.07 - 26.07

جام شهید رجایی قزوین

قزوین

 11-05مرداد

27.07 - 02.08

جشنواره سراسری آقایان کشور

لرستان

 ۲0-13مرداد

04.08 - 11.08

جشنواره سراسری بانوان کشور

خراسان رضوی

 ۲0-13مرداد

04.08 - 11.08

-

 ۲6-۲1مرداد

13.08 - 16.08

استان داوطلب

 31-۲7مرداد

17.08 - 21.08

مینسک -بالروس

 ۲8-۲4مرداد

15.08 - 19.08

قهرمانی نونهاالن جهان (زیر  10 ، ،8و  1۲سال)

ویفانگ ،چین

 ۲9مرداد 11 -شهریور

20.08 - 02.09

مسابقات بین المللی آزاد خمین – جام آفتاب

مرکزی-خمین

 7 – 1شهریور

29.08 - 5.09

همدان

-

-

چهار محال و بختیاری

 8-7شهریور

29.08 - 30.08

البرز

 13-9شهریور

31.08 - 04.09

عنوان مسابقه

ماه

فروردین

قهرمانی انفرادی مدارس جهان
هفته پایانی هفدهمین دوره لیگ برتر کشور
مسابقات بین المللی قائم شهر

اردیبهشت
خرداد

قهرمانی غرب آسیا (زون )3.1
قهرمانی مدارس آسیا
قهرمانی تیمی شهرهای آسیا
قهرمانی آماتورهای جهان
تیر
مرداد

دومین دوره المپیاد استعدادهای ورزشی
سومین دوره مسابقات تیمی مدارس و دستجات آزاد بانوان

شهریور

مسابقات بین المللی ابن سینا همدان
قهرمانی سریع و برق آسا پیشکسوتان کشور
دومین دوره مسابقات تیمی زیر  14سال کشور

August

قهرمانی سریع و بلیتس نونهاالن جهان (زیر  10 ،8و  1۲سال)

July

مسابقات قهرمانی دانشگاه های آسیا

June

قهرمانی سریع و بلیتس نونهاالن کشور (زیر  10 ،8و  1۲سال)

May

مسابقات کاندیداتوری زنان جهان

April

مکان

زمان

تاریخ میالدی

Mo

مسابقات قهرمانی نوجوانان( 8تا 18سال) غرب آسیا

گورگا،هاریانا ،هند

 ۲3-16شهریور

07.09 - 14.09

قهرمانی پیشکسوتان آسیا (باالی  50و  65سال)

آلماتی ،قزاقستان

 ۲7-17شهریور

08.09 - 18.09

خانتی مانسیسک ،روسیه

 18شهریور 10-مهر

09.09 - 02.10

سالوبرینا ،اسپانیا

 ۲3-19شهریور

10.09 - 14.09

قهرمانی آماتورهای ایران

زنجان

 ۲8-۲۲شهریور

13.09 - 19.09

هفته اول لیگ برتر کشور

استان داوطلب

 ۲8 – ۲6شهریور

17.09 - 19.09

قهرمانی رده سنی زیر  8سال پسران انتخابی ۲0۲0

همدان

 ۲9شهریور 5 -مهر

20.09 - 27.09

قهرمانی رده سنی زیر  10سال پسران انتخابی ۲0۲0

مازندران

 ۲9شهریور 5 -مهر

20.09 - 27.09

قهرمانی ردههای سنی زیر  1۲سال پسران انتخابی ۲0۲0

تهران

 ۲9شهریور 5 -مهر

20.09 - 27.09

قهرمانی ردههای سنی زیر  14سال پسران انتخابی ۲0۲0

اصفهان

 ۲9شهریور 5 -مهر

20.09 - 27.09

قهرمانی ردههای سنی زیر  16و  18سال پسران ۲0۲0

قم

 ۲9شهریور 5 -مهر

20.09 - 27.09

قهرمانی ردههای سنی زیر  8تا  1۲سال دختران ۲0۲0

قزوین

 ۲9شهریور 5 -مهر

20.09 - 27.09

قهرمانی ردههای سنی زیر  14تا  18سال دختران ۲0۲0

گلستان

 ۲9شهریور 5 -مهر

20.09 - 27.09

مومبای (بمبئی) ،هند

 ۲1 – 9مهر

01.10 - 13.10

هرمزگان

 ۲3 -18مهر

07.10 - 12.10

دهلی نو ،هند

 ۲۲مهر 4-آبان

14.10 - 26.10

المپیاد زیر  16سال جهان

ترکیه

 15-6آبان

28.10 - 06.11

جام پایتخت

تهران

 14 – 8آبان

30.10 - 05.11

نیمه نهایی قهرمانی آقایان کشور +بلیتس قهرمانی کشور

لرستان

 ۲4-17آبان

08.11 - 15.11

فینال قهرمانی بانوان کشور  +بلیتس قهرمانی کشور

خراسان رضوی

 ۲4-17آبان

08.11 - 15.11

قهرمانی آماتورهای آسیا

کاتماندو ،نپال

 ۲5-17آبان

08.11 - 16.11

قهرمانی پیشکسوتان جهان

بخارست ،رومانی

 ۲0آبان –  3آذر

11.11 - 24.11

هفته دوم لیگ برتر کشور

استان داوطلب

 ۲9آبان –  1آذر

20.11 - 22.11

هفته سوم لیگ برتر کشور

استان داوطلب

 ۲9-۲7آذر

18.12 - 20.12

فینال قهرمانی آقایان کشور

استان داوطلب

 ۲8دی 8-بهمن

18.01 - 28.01

جام بین المللی فجر

استان داوطلب

 16-10بهمن

30.01 - 05.02

Januar
y 2020

ماه

هجدهمین دوره جام بین المللی خزر

رشت

 ۲4 -17بهمن

06.02 - 13.02

سومین دوره جام بین المللی کارون

اهواز

 ۲5بهمن –  1اسفند

14.02 - 20.02

جام بین المللی فردوسی

مشهد

 9 - ۲اسفند

21.02 - 28.02

استان داوطلب

 16-14اسفند

04.03 - 06.03

میزبانی های بین المللی

اعزام های برون مرزی

جام جهانی ۲019
قهرمانی بلیتس و سریع نوجوانان جهان (زیر 16 ،14و 18سال)

شهریور

مهر

لیگ دسته یک کشور
قهرمانی جوانان جهان (آزاد و دختران زیر  ۲0سال)

آبان

November

آذر

December

دی
بهمن
اسفند

راهنما :

مسابقات داخلی

لیگ

Mar
ch

هفته پایانی لیگ برتر کشور

October

قهرمانی نوجوانان جهان (زیر  18،16،14سال)

September

مکان

زمان

تاریخ میالدی

February

عنوان مسابقه

Mo

