
  
 

 

 کشورشطرنج قهرمانی فینال  نامهآیین

 زمان مسابقه (1

 آغاز خواهد شد.  بوشهر به میزبانی 81راس ساعت  81/81/8۹۳۱مورخ  جمعهمسابقات از روز 

 قوانین حاکم (2

 یده( حاکم بر مسابقات است.ففدراسیون جهانی شطرنج ) قوانین

 تعداد دور بازی ها (3

برای احتساب درجه بین المللی به فیده  و نتایج آن برگزار خواهد شد دوره ای دور به روش  88مسابقات در 

 .ارسال خواهد شد
 

 زمان بازی (4

ثانیه پاداش برای هر   ۹9دقیقه اتمام بازی به همراه  ۹9، حرکت ۰9برای دقیقه  ۳9زمان بازی برای هر بازیکن 

 حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.

 )لحظه استارت بازی( می باشد. صفر ثانیهپیش فرض تاخیر  زمان

 قرعه کشی (5

صبح در سالن کنفرانس فدراسیون شطرنج  88ساعت  8۹۳۱اسفند ماه  81جلسه قرعه کشی مسابقات  روز شنبه 

 انجام می گیرد. 

 گره گشاییبندی و رده (6

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

 می شود گشایی به ترتیب زیر استفادهها از روش گرهبازیکن امتیاز یکسان کسب کرده باشند، برای تعیین رتبه آن       

 برگر        د( کویا(ج       برد بیشتر (ب    الف( رویارویی مستقیم 
        



  
 

 

  نفرات دعوت شده (7

امی، مق   احسان قائم ، سید محمدامین طباطبایی، آرش طاهباز،  علیرضا فیروزجاهپرهام مقصودلو، پویا ایدنی،   

 امید نوروزی،مسعود مصدق پور، پوریا درینی، سید خلیل موسوی، شاهین لرپری زنگنه، نیما جوانبخت 

  به صورت  1/81/۳۱ سه شنبه تا پایان ساعت اداری روز موظف هستند اعلام آمادگی رسمی خود رابازیکنان فوق

 .اعلام نمایند به فدراسیون شطرنج از طریق هیات شطرنج استان خود  کتبی

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

 باشد. ارائه شماره عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون در نامه اعلام آمادگی الزامی می 

  ییکنچنانچه بازو  ، بازیکنان موظف به حضور در جدول می باشند آمادگی رسمی یا شرکت در مسابقهپس از اعلام 

 .  خواهد شدمعرفی فدراسیون از حضور در مسابقه انصراف دهد به کمیته انضباطی  اعلام آمادگیاز  پس

 اقامت (8

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

 جوایز (9

 نفر برتر این مسابقات مدال و به پنج نفر برتر حکم  و جایزه اعطا می شود.  ۹به  -

 جایزه         رتبه

 ریال 000/000/53 اول

 ریال 000/000/72 دوم

 ریال 000/000/81 سوم

 ریال 000/000/87 چهارم

 ریال 000/000/1 پنجم
 

 می شود.  مستقیماً به عضویت تیم ملی نائلقهرمان کشور  -

یک بازیکن با نظر کمیته فنی فدراسیون شطرنج  حداکثررده بندی قهرمانی کشور به همراه  پنجمنفرات دوم تا  -

بازیکنان چهار نفر به عضویت تیم ملی ایران در مسابقات المپیاد  به اردوی تیم ملی دعوت می شوند و از بین این

 جهانی شطرنج و مسابقات قهرمانی تیمی آسیا نائل می شوند. 

 



  
 

 

 ها ی بازیبرنامه (11

 

 صبح 82:00  عصر

03:50 

 روز تاریخ

 جمعه 81/87/39 ورود دور اول

 شنبه 83/87/39  دور دوم

 یکشنبه 70/87/39 - سومدور 

 دوشنبه 78/87/39 - چهارمدور 

 سه شنبه 77/87/39 دور پنجم          دور ششم

 چهارشنبه 75/87/39 - دور هفتم

 پنجشنبه 72/87/39  دور هشتم

 جمعه 73/87/39  دور نهم

 شنبه 79/87/39  دور دهم

 یکشنبه 72/87/39 دور یازدهم        خروج

 
 

 هیئت ژوری (11

برگزار کننده اعضای هیئت ژوری را معرفی می نماید. هر گونه اعتراض به رای سرداور  ،پیش از شروع دور اول 

پذیر خواهد بود.  امکانهزار تومان  899به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ  بازیساعت پس از پایان آن  نیمتا 

 .خواهد شدمعترض عودت داده بازیکن بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مورد نظر به 

 سید ایمان بکاء )رئیس هیئت استان بوشهر( 9۳8111۰۹1۹۳ :شماره تماس  

 بوشهر شطرنج خانه - شغاب پارك - بوشهر  آدرس محل مسابقه: 

 پلاس هتل - کشتیرانی راه چهار - بوشهر آدرس محل اسکان: 


