
 )جام دانش آموز(های سنیردهآیین نامه مسابقات 

 (1394هیئت شطرنج استان تهران )

 خرداد 8جمعه  
 

 :هدف -1 

های رده هیئت شطرنج استان تهران در نظر دارد برای باال بردن سطح کیفی بازیکنان مستعد استان تهران در    

  برگزار نماید. (Rapid) سریع مسابقات جمعههای سال در روز11، 14سنی 

 : قوانین و مقررات -2
 .گرددسال برگزار می 14،11ی سنی زیر جدول جداگانه برای رده ها دومسابقات در ( 2-1

 .باشدنیه پاداش از اولین حرکت بازی میثا 2دقیقه به اضافه  22ها برای هر بازیکن زمان بازی (2-2

گردد. ) با توجه به تعداد شرکت کننددگان احتمدال تیییدر ار میدور به روش سوئیسی برگز 7 مسابقات در( 2-3

 .(در دورها وجود دارد

 گردد.آغاز می 14( مسابقات رأس ساعت 2-4

 .حاکم بر مسابقات می باشد( FIDE)  قوانین فدراسیون جهانی شطرنج( کلیه 2-2

باشد و در صورتی که در پایدان می انامتیازات کسب شده توسط بازیکنرده بندی پایانی مسابقات بر اساس  (2-6

پدوئن شدکنی  هایاز روش به ترتیب مسابقات دو یا چند بازیکن امتیازات یکسانی را داشته باشند برای رده بندی

 : گردداستفاده می  زیربه شرح 

 رویارویی مستقیمالف( 

 بیشتر تعداد بردب( 

 1بوخ هولز قطع شده پ( 

 ت( سونه بورن برگر 

 ، باخت صفر امتیاز(4/1، مساوی سفید 6/1، مساوی سیاه 1ث( سیستم آرانز )برد 

 باشد.در سالن مسابقات ممنوع می …و  ( آوردن هرگونه وسیله الکترونیکی از جمله تلفن همراه، لپ تاپ2-7

 بازیکن از جدول مسابقات خواهد شد.( غیبت بدون اعالم قبلی منجر به حذف 2-8

های سنی وجود داشته باشند، با یکی از ردهشرکت کننده  12در صورتی که در هر رده سنی کمتر از  تبصره:* 

 دیگر ادغام خواهند شد.

  



 : جوایز مسابقات -3

 + کاپ + مدال + حکم ریال 201110111سال مبلغ  11رده سنی زیر  نفر اول

 +کاپ + مدال + حکم ریال 12110111سال مبلغ  11نفر دوم رده سنی زیر 

 + کاپ + مدال + حکم ریال 11110111سال مبلغ   11رده سنی زیر  نفر سوم

 + کاپ + مدال + حکم ریال 201110111سال مبلغ  14رده سنی زیر   نفر اول 

 مدال + حکم+ کاپ +  ریال 12110111سال مبلغ  14رده سنی زیر   نفر دوم

 + کاپ + مدال + حکم ریال 11110111سال مبلغ  14رده سنی زیر   نفر سوم

  

  

 :شرایط سنی شرکت کنندگان -4

 سال 11به بعد رده سنی زیر  11/11/83متولدین  -1  

  سال 14به بعد رده سنی زیر  11/11/77متولدین  -2  

     

 ثبت نام مسابقات:ورودیه و  -5

 سایت هیئدت شدطرنج اسدتان تهدران از طریقثبت نام  باشد کهمی ریال 6110111ورودیه برای هر بازیکن مبلغ ( 2-1

 گیرد.صورت می

 .باشدمی 12ساعت ها جمعهآخرین مهلت ثبت نام  (2-2

 تخفیف ورودیه اهدا می گردد. ((  % 22برتر دوره های گذشته  * )) به نفرات

 محل مسابقات: -6 
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