
 
 تهران  استان  قهرماني شطرنج  مسابقات         

 بنکدار روان هادیشادجام 

         (Rated - Standard) 

 1931    مرداد  8لغايت      1از             

 

 :هدف -1

 هيئت شطرنج استان تهران اقدام به برگزاري مسابقات منظور شناسايي نفرات برتر استان تهران،به     

(Rated-Standard) نمايدمي 4931در سال  استاندارد. 

 :قوانين و مقررات -2

 .ارسال خواهد شد (FIDE) جدول فوق جهت محاسبه ريتينگ به فدراسيون جهاني شطرنج( 2-4

 .مسابقات به روش سويسي برگزار خواهد شد( 2-2

 .دور)بر اساس تعداد شرکت کنندگان(برگزار خواهد شد 44يا  3مسابقات در  (2-9

 ثانيه به زمان 99دقيقه تعيين شده و به ازاي هر حرکت از شروع مسابقه  39ن ها براي هر بازيکزمان بازي( 2-1

 .بازيکنان اضافه خواهد شد 

 .دقيقه از زمان شروع بازي به منزله باخت بازي خواهد بود 99خير بيش از أت ( 2-5

 .غيبت بدون اعالم قبلي منجر به حذف بازيکن از جدول مسابقات خواهد شد( 2-6

( و فدراسييون شيطرنج جمهيوري اسيالمي اييران در FIDE) انين و مقررات فدراسيون جهاني شطرنجکليه قو( 2-7

 .شودمسابقات اعمال مي

 برابرو يا چند بازيکن در امتيازي  2نفرات برتر بر اساس امتيازات کسب شده تعيين خواهند شد و چنانچه ( 2-8

 :هاي زيراستفاده خواهد شدبودند از پوئن شکني به روش 

 بوخ هولز قطع شده يک الف:

 بوخ هولز قطع شده دو ب:

 بوخ هولز متوسط يک ج:

 بوخ هولز متوسط دو د:

 مجموع بوخ هولز ه:

 .باشد، لپ تاپ و ... در سالن مسابقات ممنوع ميه الکترونيکي از جمله تلفن همراهآوردن هرگونه وسيل( 2-3

 :نحوه ثبت نام شرکت کنندگان -9
 .گيردانجام مي اينترنتي و در سايت هيئت شطرنج استان تهرانرت ثبت نام به صو( 9-4

 .شرکت کنندگان بايد داراي کارت بيمه ورزشي باشند( 9-2

 .باشدم جامع فدراسيون الزامي ميارائه کد عضويت در سيست( 9-9

 باشد.( داشتن کارت هيئت شطرنج استان تهران الزامي مي9-1

 

 



 

  تبصره:

 شرايط سني)استان تهران(  4939سال بوده و فقط اعضاي تيم ملي بانوان در سال  41 بازيکنان خانم بايد زير

 آنان لحاظ نمي شود. براي

 

 :وروديه مسابقات -1
 () با محاسبه تخفيف کارت هيات شطرنج استان تهران .باشدمي  ريال 399،999   مبلغ وروديه   * 

 :تبصره* 

  ريال 799،999       4333تا  4899دارندگان ريتينگ مبلغ وروديه براي   

  ريال 599،999       2433تا  2999دارندگان ريتينگ   

  و به باال رايگان 2299دارندگان ريتينگ   

 :جوايز مسابقات -5
 ريال + مدال و حکم 49،999،999         نفر اول:

 ريال+ مدال و حکم 7،999،999          نفر دوم:

 ريال+ مدال و حکم 5،999،999         م:نفر سو

 ريال + حکم 2،599،999       نفر چهارم:

 ريال + حکم 4،599،999        نفر پنجم:

 ريال + حکم 4،999،999        نفر ششم:

 ريال  4،999،999  برترين بازيکن بدون ريتينگ:

 ريال 4،999،999    :( برنده قرعه کشي)يک نفر

 

 (نفر در آن رده 01)به شرط حضور حداقل          جوايز ويژه:* 

 

 ريال+ حکم  4،999،999: از آن قبل و 4991متولدين 

 ريال + حکم  4،999،999 سال  41زير   بانوي برتر

 (به بعد44/49/4984)متولدين  ريال + حکم    4،999،999  سال: 42برترين نوجوان زير 

 تبصره : 

 حکمو نفر اول  برخوردار شده از جايزه  دست يابدبه مقام قهرماني چنانچه در اين جدول يکي از بانوان 

 به وي اهدا مي شود. بانوانبرترين بازيکن  

 رده بندي قهرماني از آقايان لحاظ خواهد شد. 

گييردد.قهرمييان مسييابقات بييه عنييوان سييهميه اسييتان تهييران بييه جشيينواره کشييوري معرفييي مييي * توجهه: :



 

 :هيئت ژوری -6
 .گرددغاز مسابقات هيئت ژوري انتخاب و اعالم ميقبل از آ( 6-4

  به ضميمه دويست هزار ريال حداکثر ي سرداور و همکاران وي بايستي مورد اعتراضأدر صورت اعتراض به ر( 6-2

 (.)در صورت وارد بودن اعتراض مبلغ مذکور مسترد مي گردد .دقيقه پس از بازي به هيئت ژوري تسليم گردد 45

 

 .باشدت ژوري نهايي و الزم االجرا ميي هيئأر( 6-9

 

 

 

 

 :برنامه مسابقات -7

 

 دور ساعت تاریخ روز

 اول 11 1/5/49 پنج شنب:

 سوم   -دوم   11  -   4 2/5/49 جمع:

 چهارم 11 3/5/49 شنب:

 پنجم 11 9/5/49 یکشنب:

 ششم 11 5/5/49 دوشنب:

 هفتم 11 1/5/49 س: شنب:

 هشتم 11 1/5/49 چهار شنب:

 نهم 4 8/5/49 پنج شنب:

 

 محل مسابقات: -8
 سالن هيئت شطرنج استان تهران -خيابان حجاب -تهران

   4داخلي   88334634تلفن تماس:* 

 16010500190دی   مرا   .کميته ليگ و مسابقات هيئت شطرنج استان تهرانمسئول 

 
 

 

           

 


