آیین نامه دومین دوره مسابقات قهرمانی شطرنج آماتورهای ایران
 5لغایت  11مرداد ماه 1396
هیئت شطرنج استان زنجان
.1زمان مسابقه
مسابقات از روز پنجشنبه مورخ  1396/05/05ساعت  17به میزبانی هیئت شطرنج استان زنجان آغاز خواهد شد.

.2جداول مسابقات
مسابقات در دو جدول با شرایط زیر برگزار می شود.
جدول : Aبازیکنان دارای ریتینگ زیر 2000
جدول : Bبازیکنان دارای ریتینگ زیر  1700و بدون ریتینگ
( حضور بانوان در این مسابقات بالمانع است )

.3قوانین حاکم
قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است.
مسابقات بصورت ریتد برگزار می گردد.

.4تعداد دور بازی ها
مسابقات به روش سوئیسی و در  9دور برگزار خواهد شد.

.5زمان بازی
زمان بازی برای هر بازیکن  90دقیقه به اضافه  30ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.
زمان مجاز غیبت برای هر بازیکن  30دقیقه از زمان آغاز هر دور می باشد.

.6رده بندی و گره گشایی
رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن ،امتیازات یکسان کسب
کرده باشند ،برای تعیین رتبه آنها از روش گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می گردد.
الف) رویارویی مستقیم

ب) تعداد برد بیشتر(بازی انجام نشده محاسبه می شود)

د)بوخ هولز قطع شده 2

ه) مجموع بوخ هولز

ج)بوخ هولز قطع شده 1

.7شرایط ثبت نام
ارائه شماره عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون جهت ثبت نام الزامی می باشد.
مهلت ثبت نام تا تاریخ  1396/05/04می باشد.

.8ورودیه مسابقات
مبلغ ورودیه برای بازیکنانی که تا تاریخ  1396/04/31ثبت نام نمایند 1300000ریال و پس از پایان تیرماه  1500000ریال می باشد.

.9شرایط اسکان
هزینه خوابگاه برای هر نفر در هر شب بصورت زیر می باشد.
نوع اتاق

مبلغ به ازای هر شب برای هر نفر

محل اسکان

خوابگاه عمومی – اتاق  8نفره

 200000ریال

پردیس شهید بهشتی

خوابگاه عمومی – اتاق  6نفره

 250000ریال

پردیس شهید بهشتی

سوئیت

 500000ریال

کانون سهروردی

در صورت تمایل برای رزرو هتل تماس بگیرید.

.10برنامه بازیها
روز

تاریخ

ساعت 9

ساعت 17

پنجشنبه

96/05/05

ورود

دور اول

جمعه

96/05/06

دور دوم

دور سوم

شنبه

96/05/07

*

دور چهارم

یکشنبه

96/05/08

دور پنجم

دور ششم

دوشنبه

96/05/09

*

دور هفتم

سه شنبه

96/05/10

*

دور هشتم

چهارشنبه

96/05/11

دور نهم

خروج

.11جوایز
مجموع جوایز بیش از  200000000ریال می باشد که به شرح زیر به نفرات برتر اهداء خواهد شد.
جدول A

جدول B

نفر اول

 20000000ریال

 20000000ریال

نفر دوم

 15000000ریال

 15000000ریال

نفر سوم

 10000000ریال

 10000000ریال

نفر چهارم

 8000000ریال

 8000000ریال

نفر پنجم

 7000000ریال

 7000000ریال

نفر ششم

 6000000ریال

 6000000ریال

نفر هفتم

 5000000ریال

 5000000ریال

نفر هشتم

 4000000ریال

 4000000ریال

نفر نهم

*

 3500000ریال

نفر دهم

*

 3000000ریال

نفر یازدهم

*

 3000000ریال

نفر دوازدهم

*

 3000000ریال

نفرسیزدهم

*

 3000000ریال

نفرچهاردهم

*

 2500000ریال

نفر پانزدهم

*

 2500000ریال

نفر شانزدهم

*

 2000000ریال

نفر برتر زیر  14سال پسران

 4000000ریال

 4000000ریال

نفر برتر زیر  14سال دختران

 4000000ریال

 4000000ریال

نفر برتر استان

 3000000ریال

 3000000ریال

نفر برتر پیکسوتان

 3000000ریال

 3000000ریال

از جوایز فوق مبلغ  %10به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

.12نحوه ثبت نام و پذیرش
بازیکنان می بایست ثبت نام در مسابقات را به صورت اینترنتی در سایت هیات شطرنج استان زنجان به آدرس  www.zanjanchess.irانجام
دهند یا از طریق انتقال وجه به شماره کارت مجازی  5029087000022734بنام هیئت شطرنج استان زنجان نزد بانک توسعه تعاون و ارسال
رسید از طریق تلگرام اقدام نمایند.

آخرین مهلت ثبت نام ساعت  24روز  4مرداد می باشد.
.13هیئت ژوری
پیش از شروع دور اول  ،برگزار کننده اعضای هیئت ژوری را معرفی می نماید .هرگونه اعتراض به رای سرداور تا  15دقیقه پس از پایان
آن بازی بصورت کتبی وبا پرداخت مبلغ  50هزار تومان اقدام پذیر خواهد بود.
بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مورد نظر به بازیکن معترض عودت داده خواهد شد.

توجه :

به استناد بخشنامه صادر شده از سوی فدراسیون شطرنج بازیکنان مجاز نیستند بدون اجازه سرداور مسابقات اقدام به ترک جدول (بدون

اطالع) نمایند و بازیکنان خاطی مطابق بخشنامه مدکور به مدت 6ماه از شرکت در هرگونه مسابقه ریتد محروم می شوند .ضمنا چنانچه بازیکنی
بخواهد از ادامه مسابقه انصراف دهد می بایست درخواست انصراف خود را قبل از قرعه کشی به صورت کتبی و با امضا خود به سرداور مسابقات ارائه
دهد .

.14اطالعات
جهت کسب اطالعات بیشتر با شمارهای زیر تماس بگیرید:
تلفکس هیات استان 02433444240 :
مهدی حسینعلی 09125419372 :
عبدالوحید نوری 09127417250 :
آدرس محل اسکان و پذیرش  :زنجان – فاتح – انتهای خیابان پروین اعتصامی – پردیس شهید بهشتی
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت هیئت شطرنج استان زنجان مراجعه کنیدwww.zanjanchess.ir .

