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   آنالین مسابقات نامه آیین

   کشور سنی های رده قهرمانی

 1۳۹۹ ماه بهمن 14 - 1
 

  شور ک  شطرنج   کیفی   و   کمی   سطح   بردن   باال  هدف  با  دارد   نظر   در   ایران   اسالمی   جمهوری   شطرنج   فدراسیون

  بهمن   14  -  1  تاریخ  از   کشور  استانهای  آنالین  سنی  های  رده  قهرمانی  مسابقات  سازنده  و  سالم  رقابت  ایجاد  و

 نماید.  برگزار1۳۹۹ ماه

 

 

 برگزاری:  روش
 

 شد. خواهد  برگزار  www.Chess.com  رم ف پلت  در  و  آنالین  بصورت  مسابقات

 شد.  خواهد  برگزار نهایی و  مقدماتی  مرحله دو  در  مسابقات

   

 مقدماتی  مرحله
  نرم   از   استفاده   با  مسابقات  کشی   قرعه   و   شد   خواهد   برگزار   سوییس   روش   به   دور   21  الی   ۹  در   سنی   رده   هر

 شد. خواهد  انجام منیجر   سوییس افزار

 

   نهایی مرحله
  رقابت   به   باهم   ای  دوره  جدول  یک  در  که   کننده  شرکت   12  حضور   با  نهایی   مرحله  مقدماتی،   مرحله   از  پس

 .شد  خواهد  برگزار ،پرداخت خواهند 

 از:  عبارتند  نهایی مرحله در حاضر کنندگان  شرکت

 1۳۹8  سال سنی های  رده قهرمانان .1

 2020 سال  در  سنی های  رده  جهانی آنالین مسابقات  به یافتگان راه .2

  مرحله   برتر  نفرات   از   ترتیب  به   نهایی   مرحله  کنندگان  شرکت  سایر)  مقدماتی   مرحله   برتر  نفرات .3

 شد.( خواهند   انتخاب رده  هر در  مقدماتی 

  رده   بعدی   نفر   نهایی،   مرحله  در   مستقیم   حضور  به   مجاز   بازیکنان   از  یک  هر  انصراف  درصورت  : تبصره

 شد. خواهد  جایگزین دیگر،  طریق  به نه و  مقدماتی  مرحله نهایی بندی
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 : رده هر سنی  شرایط
 است. شده  تدوین 2021 میالدی   سال نیز و  میالدی   تولد  تاریخ اساس  بر سنی  های رده 

 

 از  بعد تولد تاریخ  سنی  رده  ردیف 

   11/10/1۳۹1 سال 8 زیر 1

 1۳8۹/10/11 زیر 10 سال  2

 1۳87/10/11 زیر 12 سال  3

 1۳85/10/11 زیر 14 سال  4

 1۳8۳/10/11 زیر 16 سال  5

 1۳81/10/11 زیر 18 سال  6

 باشد  می سنی  رده یک  در  حضور  به  مجاز  تنها بازیکن هر  :1تبصره 

 بعد(  به 11/10/۳1۳۹ تولد  تاریخ) باشند  نمی ها رقابت در حضور  به  مجاز  سال 6  زیر  انبازیکن :2تبصره 

 

 : ها  بازی شرایط

 باشد. می  حرکت هر برای  پاداش  ثانیه  5  همراه به  بازی کل  برای  دقیقه  15 بازی  هر زمان کنترل  .1

  افزار   نرم  یا  و  کامپیوتر  از  استفاده   و  آنالین   مسابقات  در  شرکت  برای   کافی   آشنایی  باید   کنندگان   شرکت  .2

  شد   واهد خ  اعالم   متعاقبا   که  تاریخی   در  بایست  می   بازیکنان   منظور  بدین    باشند.  داشته   را  مربوطه   های

 نمایند. شرکت  مسابقات این ویژه  آزمایشی مسابقات  در

 باشند. داشته شطرنج  فدراسیون  جامع سیستم  در معتبر  عضویت باید  ده کنن شرکت  بازیکنان کلیه  .3

    فرم   پلت  در   شخصی  اطالعات  صفحه   در  را  خود  صورت  واضح  تصویر  و  کامل  نام  بایست  می  بازیکنان .4

 www.Chess.com نمایند.   وارد 

  و   دوربین  بازی   حین   در  و   داده   انجام  شخصی  کامپیوتر   روی   بر  را  خود   بازیهای  بایست  می   بازیکنان .5

  بایستی   بازیکنان  کلیه   دارند.  نگاه  باز  بازیکنان  و   بازی  کنترل   رمف  پلت  به   اتصال  جهت  را   خود  میکروفون

  کنترل   و بازی  فرمپلت  به   ها  بازی  شروع   از  قبل  ساعت  نیم  و کرده  پر  نام  ثبت  فرم  در را  خود  کاربری  نام

 گردند.   متصل

  الزامی   کنندگان  شرکت   برای   آنالین  مسابقات  برای  شطرنج  جهانی  فدراسیون  تقلب  ضد   قوانین  رعایت .6

  ن ای  سوی   از   یکنبازی  چنانچه   و  شد   خواهد   ارسال  مربوطه   مراجع   به   تقلب  بررسی  برای   ها بازی  و   باشد.می

 شد. خواهد  حذف مسابقات نای در  وی   جنتای تمامی  گردد  اعالم متقلب  مراجع
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  به   هماهنگی)آنالین(  جلسه  در  بیشتری  توضیحات  بیشتر  موارد   یا  جانبی  های  دوربین   خصوص  در .7

 باشند. می الذکر فوق موارد رعایت  به ملزم  کنندگان  شرکت کلیه  و  شود  می   ارائه ها استان گاننمایند 

  در   را   (است  پذیرش   مورد   مشابهی  دستگاه   ای  هوشمند   گوشی )  هثانوی   دوربین   نصب  آمادگی  د بای  کنبازی  هر

  دهد   نشان وضوح  به را بازیکن و نمایش  صفحه  که کند   منظیت  طوری چپ( سمت ا)ی راست سمت گوشه

   Zoom  به   اتصال  جهت   را   الزم   آمادگی   د بای  کنندگان  شرکت   داور   تصمیم   و  نیاز  صورت   در   .باشد   اشته د  ار

   شود. انجام  داور  توسط   .... یا م مستقی چت قطری از دورها   طول در است دستورممکن  نای :باشند  داشته

  و   است  کنبازی  زمان  انپای  بازی   هر  در   رتاخی  زمان  باشد   نآنالی  بازی  شروع   زمان  در  بازیکن  که  صورتی  در .8

  خواهد   وی  برای   بتغی  با   باخت  بازی   جه نتی   شودن   آنالین   دور  شروع   از   بعد   قه دقی   2  تا  اگر   اینصورت  غیر   در

 بود. 

    شوند: می  اعالم  سرور توسط  خودکار  و بازیکنان  ادعای  بدون که هایی  تساوی .9

 حرکت  50 قانون

 وضعیت  تکرار  بار سه

  در   اسب  و   شاه  فیل،  و   شاه  ر براب  در  اسب  و  شاه  اسب،  و   شاه   برابر  در   اسب  و  شاه  های:  وضعیت  همچنین

  بصورت   فیل   و  شاه  برابر  در  فیل  و  شاه  و  شاه  برابر   در   فیل  و  شاه  شاه،  برابر  در  اسب  دو  و  شاه  شاه،  برابر

 گردند.  می  اعالم مساوی  خودکار

  در  یهابازی ادامه  به نسبت مسابقه داور  سر گردد  خاموش  مسابقات سرور لدلی هر  به که صورتی در .10

 نمود  خواهد  یر گی  متصمی هابازی آن مجدد آغاز ای انجری

 

 : مسابقات  زمانی برنامه

 
 مرحله 

 بخش
 نهایی مقدماتی 

 1۳۹۹ بهمن  11 تا ۹ 1۳۹۹ بهمن 4 تا 1 دختران

 1۳۹۹ بهمن14 تا 12 1۳۹۹ بهمن 8 تا 5  پسران

 

 :جوایز
  شد. خواهد  اهدا مدال و  حکم  برتر نفرات به

  سنی   های   رده  سازی  آماده   آنالین  اردوهای  به   دماتیمق  رحله م  در   سنی  رده   هر  در  ها  رقابت  این  برتر  نفر  سه

 شد.  خواهند  دعوت
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    :گشایی گره و بندی رده
 مقدماتی: مرحله 

 برگر  بورن زونه د.   هولتس بوخ ج.مجموع  2 شده  قطع  هولتس بوخ ب. 1  شده قطع   هولتس بوخ الف.

 نهایی: مرحله 

 اینصورت  غیر  در  گیرد می  صورت  مشابه زمانی فرمت با تکمیلی  دیدارهای قهرمان  تعیین برای

 مستقیم  رویارویی  ج      باال( به درصد 50 از  گسترشی)شروع .کویاب      برگر  بورن  زونه  الف.

 

 : نام ثبت شرایط

 .باشند  داشته معتبر  جامع  سیستم ها رقابت در   حضور جهت بایست می بازیکنان کلیه 

 یافت.  خواهد  اعتبار استانی نامه  معرفی  با که   بود خواهد  شخصی  بصورت  نام ثبت

 

 مقدماتی  مرحله

 داشت.  خواهد  رایگان ورودیه  با سهمیه  بازیکن یک هراستان

  نامی   ثبت   لینک  طریق  از   که   است  گردیده   تعیین  ریال   500000  مبلغ   بازیکنان  سایر   برای   مسابقات   ورودیه 

 . بود خواهد  انجام و  پرداخت قابل  رددگ  می  اعالم شطرنج  فدراسیون  توسط   متعاقبا که 

  درخواست   بایست  می  نام   ثبت   شخصی   مراحل   انجام  از  پس   مسابقات  این   در  شرکت  به  عالقمند   بازیکنان  کلیه 

  اختیار   در  که )   خود   بازیکنان     نام   ثبت  فرم   استان  هر   هیئت   سپس  و   اعالم  متبوع  استان   هیئت  به   را   خود

  هیئت  تایید  مورد کننده شرکت تنفرا معرفی  تجه را  (گرفت خواهد  قرار استان های هیئت  محترم روسای

 نمایند. ارسال  a_e_hashemi@yahoo.com  آدرس  به دیماه  20 تاریخ ات

  نام   ثبت  بازیکنی  گردد   مشخص  استان  هیئت  توسط   ایمیل  ارسال  و   نام  ثبت   زمان  مهلت   اتمام   از  پس   چنانچه

  بازیکن   انصراف  لهمنز  به   باشد؛  نکرده  تمدید   را  خود  جامع  سیستم  یا  باشد   نرسانده  انجام  به  سامانه  در  را  خود

  موارد   انجام  از  بازیکنان  اسامی  ارسال  خصوص  در  ها  استان  محترم   های  هیئت  لذا  .گردد  می  تلقی   ها  رقابت  از

 فرمایند. معرفی   مسابقات به  را  خود نمایندگان سپس  و حاصل اطمینان  بازیکنان توسط  فوق

 

  نهایی مرحله

 . بود خواهد  ورودیه   بدون و  رایگان بصورت  مسابقات

 

 

 دارند.   دریافت   شطرنج  فدراسیون   از  استانی  محترم  های  هیئت   طریق  از  را  خود  های  پرسش  پاسخ  توانند  می  عالقمندان 
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