
 

 

 شهرضا (بلیتس ) آسا برق شطرنج مسابقاتاولین دوره  نامه آیین

 « کنیم هدیه کودکانمان به را آبی آسمانی و پاک هوایی بیایید» 

   . شد خواهد برگزارشهرضا  خانه شطرنج محل در11 ساعت از 19 ماه اسفند 11 مورخه پنجشنبه روز در مسابقات. 1  

                                                                  .  شود می ارسال فیده به ریتینگ احتساب جهت مسابقات ونتایج است مسابقات بر حاکم فیده قوانین .2 

دور  11شرکت کننده مسابقات در 121از بیش )درصورت حضور.می شودبرگزار سوئیس روش به دور 1در مسابقات .3

 شد.(  خواهد برگزار

 می باشد  ثانیه 3+  دقیقه 9 بازیکن هر برای شده گرفته نظر در زمان .4

 جوایز :. 9

 

 نفرات برتر مبلغ جایزه 

 اول مقام تومان 444444

 دوم مقام تومان 344444

 سوم مقام تومان244444

 مقام چهارم تومان194444

 مقام پنجم تومان144444

 مقام ششم تومان04444

 سال0بهترین بازیکن  رده سنی زیر تومان94444

 سال14زیر سنی بازیکن رده بهترین تومان 94444

 سال12سنی زیر رده بازیکن بهترین تومان94444

 سال14سنی زیر  رده بازیکن بهترین تومان 94444

 سال 24زیرسنی  رده بازیکن بهترین تومان 94444

 ریتینگ بهترین بازیکن بدون تومان94444

 دختران  سال14سنی  زیر رده بازیکن بهترین تومان 94444

 سال دختران14سنی زیر بازیکن رده هترینب تومان 94444

 

 



 

 

 ی بازیکنان رده سنی الزامی است.()همراه داشتن شناسنامه یاکارت ملی برا: ب

 .باشند نموده شرکت مسابقات در رده نآ از نفر 3 حداقل که شد خواهد پرداخت صورتی در سنی های رده جوائز .6

 :توجه

 . بود خواهد متعارف ریتینگ اساس بر سنجش مالک بلیتس، ریتینگ نداشتن صورت در -الف

 . بود خواهد ماهاسفند  01 همورخ  تا نام ثبت مهلت آخرین-ب

 www.esfahanchess.ir     .فرمایید مراجعه اصفهان استان شطرنج هیات سایت به نام ثبت جهت-ج

 هر نیس های رده بازیکنان برای همچنین .گیرد می تعلق( باالتر جایزه) جایزه یک تنها برتر، رتبه دارای بازیکن به-د

 .گرفت خواهد جایزه خود سنی رده در فقط نباشد مسابقات اول نفر 6 جزء صورتیکه در بازیکن

تعیین می گردد ، در صورت برابری  درپایان بازی ها توسط بازیکنان رده بندی نهایی براساس امتیازهای کسب شده.6

جوایز )امتیازهای نهایی دو یا چند بازیکن برای تعیین رتبه آنها ازروش شکستن امتیاز به ترتیب زیر استفاده می شود.

 هدا می گردد ومشترک نیست(براساس رده بندی اعالم شده ا

 (باشند کرده بازی هم با برابر امتیاز دارندگان همه درصورتیکه) مستقیم رویارویی: الف

 بیشتر برد: ب 

 سیاه مهره با بیشتر بازی: ج 

  1متوسط  هولز بوخ:  د 

 برگر بورن سونه: ه

به نام بانک پاسارگاد  1222295221920205:  شماره بحساب باید که باشد می ریال 294444 مبلغ مسابقات ورودیه .1

 .(باالتر ورودیه دریافت نمی شود و 2344از دارندگان ریتینگ ) . گردد واریز سید وحید موسوی

.است الزامی کنندگان شرکت کلیه برای  جامع سیستم معتبر کد بودن دارا .0 

 .شد خواهد اعالم مسابقاتپیش ازآغاز دور اول   نشده بینی پیش موارد گونه هر .1

 .بود خواهند مسابقات در نام ثبت به مجاز بعد به 10 دی 11 متولد دختران. 14

 . است رایگان. خوابگاه برای بازیکنان مهمان 11

 .. بازیکنان موظف هستند یک ساعت قبل از شروع مسابقه درمحل مسابقه حضور یابند12
 خیابان تختی ،خانه شطرنج شهرضاآدرس محل برگزاری مسابقات: شهرضا خیابان شهید بهشتی ، 

  جمالیآقای  29502225990، موسویآقای 29502225590  تلفن های تماس تمام وقت : 
 آقای خسروانی  29091510990،  پورمندآقای 29500251120

 

 شهرضا شهرستان شطرنج هیات مسابقات برگزاری کمیته

http://www.esfahanchess.ir/
http://www.esfahanchess.ir/

