آئيننامه مسابقات شطرنج سريع ( )Rated-Rapidاستان تهران 4931
به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارک رمضان
 82خرداد ماه لغايت 94خرداد ماه
هيئت شطرنج استان تهران
 -4هدف:
به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان،هيئت شطرنج استان تهران اقدام بهه برزهراري هو ه ره
مسابقات سر ع ( )Rated-Rapidمينما د.
 -8قوانين و مقررات:
* جد ل فوق جهت محاسبه ر تينگ به فدراسيون جهاني شطرنج ( )FIDEارسال خواهد شد.
 )1-2مسابقات به ر ش سو سي برزرار ميزرهه.
 )2-2مسابقات هر 9ه ر برزرار ميزرهه.
 )3-2زمان بازي براي هرباز کن  22هقيقه به عال ه  2ثانيه پاهاش به ازاي هر حرکت خواهد بوه.
 )4-2غيبت بد ن اعالم قبلي منجر به حذف باز کن از جد ل مسابقات خواهد شد.
 )2-2کليه قوانين مقررات فدراسيون جهاني شطرنج ( )FIDEفدراسيون شطرنج جمهوري
اسالمي ا ران هر مسابقات اعمال ميزرهه.
 )6-2نفرات برتر بر اساس امتيازات کسب شده تعيين خواهند شد .چنانچه  2ا چند باز کن
هر امتيازي برابر بوهند از پوئن شکني به ر شهاي ز ر استفاهه خواهد شد:
الف :بوخ هولر قطع شده و
ب :بوخ هولر قطع شده ه
ج :بوخ هولر متوسط و
ه :بوخ هولر متوسط ه
ه :مجموع بوخ هولر
 )7-2آ رهن هرزونه سيله الکتر نيکي از جمله تلفن همراه ،لپ تهاپ  ...هر سهالن مسهابقات
ممنوع ميباشد.
 -9نحوه ثبت نام شرکت کنندگان:
 )1-3ثبت نام به صورت ا نترنتي هر سا ت هيئت شطرنج استان تهران انجام ميزيره.
 )2-3شرکت کنندزان با د هاراي کارت بيمه رزشي باشند.
 )3-3ارائه کد عضو ت هر سيستم جامع فدراسيون الرامي ميباشد.
 )4-3هاشتن کارت هيئت شطرنج استان تهران الرامي ميباشد.
 -1وروديه مسابقات:
مبلغ ر ه ه  255،555ر ال ميباشد(.با محاسبه تخفيف کارت هيات شطرنج استان تهران )

 -5جوايز مسابقات:
نفر ا ل 2،555،555:ر ال  +مدال حکم
نفر ه م 3،255،555:ر ال  +مدال حکم
نفر سوم 2،255،555:ر ال  +مدال حکم
نفر چهارم 1،255،555:ر ال  +حکم
نفر پنجم 1،555،555:ر ال  +حکم
نفر ششم 1،555،555 :ر ال  +حکم
چنانچه تعداه نفرات شرکت کننده بيش از  05نفر باشد (به شرط حضور حداقل  15نفر هر آن
رهه) به ترتيب ز ر اضافه خواهد شد:
بانوي برتر 1،555،555 :ر ال  +حکم
متولد ن  1334قبل از آن  1،555،555 :ر ال  +حکم
برتر ن نوجوان ز ر  12سال 1،555،555 :ر ال  +حکم (متولد ن  1301/15/11بعد)
برتر ن نوجوان ز ر  15سال 1،555،555 :ر ال  +حکم (متولد ن  1303/15/11به بعد)
برتر ن باز کن بد ن ر تينگ 1،555،555 :ر ال  +حکم
 -6هيئت ژوري:
 )1-6قبل از آغاز مسابقات هيئت ژ ري انتخاب اعالم ميزرهه.
 )2-6هر صورت اعتراض به رأي سرها ر همکاران ي با ستي موره اعتراض به صورت کتبي
به ضميمه ه ست هرار ر ال حداکثر  2هقيقه پس از بازي به هيئت ژ ري تسليم زرهه( .هر
صورت اره بوهن اعتراض مبلغ مذکور مستره مي زرهه).
 )3-6راي هيئت ژ ري نهائي الزم االجرا ميباشد.
 -7برنامه مسابقات:
روز

تاريخ

ساعت

دور

پنجشنبه

4931/19/82

84:91

4و8و9

جمعه

4931/19/83

84:91

1و5

شنبه

4931/19/91

84:91

6و7

يکشنبه

4931/19/94

84:91

 2و  3و مراسم اختتاميه

 -2محل مسابقات:
تهران -خيابان حجاب -سالن هيئت شطرنج استان تهران
* تلفن تماس 00991691:هاخلي 1
مسئول کميته ليگ و مسابقات هيئت شطرنج استان تهران.

مرادي 13411514261

