
 سومین دوره مسابقات ریتد جام شهید همت شهرضا

 

 .باشدمی 15:30 ساعت از ( پنجشنبه) 95 بهمن 21 تاریخ در مسابقات شروع   .1  

 .برگزارخواهدشد فیده سریع قوانین رعایت با و دور 9 در مسابقات     .2

 .شد خواهد ارسال فیده به سریع ریتینگ محاسبه جهت مسابقات جدول     .3

 .است شده گرفته نظر در هرحرکت ازای به پاداش ثانیه 5 اضافه به دقیقه 25 هربازیکن برای بازی زمان     .4

 : شود می استفاده زیر روش به شکنی پوئن از امتیازات تساوی درصورت     .5

 بوخ(د  1قطع شده  هولز بوخ(ج  (شود می محاسبه نشده انجام بازی)بیشتر برد تعداد(ب  مستقیم رویارویی( الف   

 ه(مجموع بوخ هولز       2 شده قطع هولز

 هیات نام به ملت بانک جام 1766836948 حساب به بایست می که باشد می ریال 500000 مسابقات ورودیه      .6

 . گردد انجام اصفهان استان شطرنج هیات سایت در نام ثبت بهمن 20 چهارشنبه تا و واریز شهرضا شطرنج

 خواهد بود. 95بهمن  19ارائه فیش بانکی در روز مسابقات الزامی است. آخرین مهلت ثبت نام مورخه         -

 .باشد می رایگان شام ناهارو ،صبحانه، هتل 2400 باالی ریتینگ با المللی بین  و بزرگ اساتید کلیه برای        -

 : جوایز    .7

 حکم)ریال 3500000   :نفرسوم -(قهرمانی حکم)ریال 5000000    :نفردوم -( قهرمانی حکم)ریال 7000000  نفراول :

 (قهرمانی

 ریال 1000000 هرکدام نفر ششم تا دهم :-ریال  1500000نفرپنجم :  -ریال 1500000نفرچهارم : 

 به بعد( 87.10.11سال پسران) متولدین  8رده سنی زیر 

نفرسوم :  -نفر دوم : جایزه + حکم قهرمانی -نفر( 5ل ریال)در صورت شرکت حداق 1000000نفر اول : حکم قهرمانی + 

                 جایزه + حکم قهرمانی

    (87.10.10تا  85.10.11سال پسران ) متولدین  10رده سنی زیر  

 



:  نفرسوم  قهرمانی حکم+  جایزه:  نفردوم   نفر( 5ریال)درصورت شرکت حداقل  1000000نفر اول : حکم قهرمانی+

  حکم قهرمانی+  جایزه

   (85.10.10تا  83.10.11سال پسران) متولدین  12رده سنی زیر     

نفرسوم :  -نفردوم : جایزه + حکم قهرمانی -نفر( 5ریال )درصورت شرکت حداقل  1000000نفراول : حکم قهرمانی + 

  جایزه + حکم قهرمانی

 (083.10.1تا  81.10.11) متولد   سال پسران 14رده سنی زیر      

 جایزه) نفرسوم-(قهرمانی حکم+  جایزه) نفردوم -نفر( 5ریال )درصورت شرکت حداقل  1000000نفراول حکم قهرمانی+ 

    (قهرمانی حکم+ 

 به بعد( 87.10.11) متولد  سال دختران 8رده سنی زیر 

 - رمانی(قه حکم+  جایزه)نفردوم -(نفر 5 حداقل شرکت درصورت) ریال 1000000+  نفراول حکم قهرمانی

                 (قهرمانی حکم+  جایزه)نفرسوم

   (87.10.10تا  85.10.11سال دختران ) متولدین  10رده سنی زیر 

:  نفرسوم-قهرمانی حکم+  جایزه:  نفردوم -(نفر 5 حداقل شرکت درصورت) ریال 1000000+  قهرمانی حکم نفراول     

  قهرمانی حکم+  جایزه

   (85.10.10تا 83.10.11) متولد  سال دختران 12رده سنی زیر     

: نفرسوم-قهرمانی حکم+  جایزه:  نفردوم-(نفر 5 حداقل شرکت درصورت) ریال 1000000+  قهرمانی حکم نفراول     

   قهرمانی حکم+  جایزه

 (83.10.10تا  81.10.11) متولد   سال دختران 14رده سنی زیر      

-(قهرمانی حکم+  جایزه)نفردوم -(نفر 5 حداقل شرکت درصورت) ریال 1000000+ قهرمانی حکم نفراول     

    (قهرمانی حکم+  جایزه) نفرسوم

 .گردد می کسر مالیات عنوان به جوایز درصد 10            

ر اهدا می گردد. ضمن انکه جایزه باالت جایزه مقام 2 کسب صورت در.)گیرد می تعلق جایزه یک فقط نفر هر به        -

 رده های سنی فقط در رده سنی اعالم شده همان بازیکن محاسبه خواهد شد.(



 .است الزامی اول دور از قبل سنی های رده بازیکنان برای شناسنامه ارائه        -

 ت نام نموده اند.ثب زودتر که باشدمی باکسانی اولویت( نفر150 حداکثر) سالن محدودیت به توجه با     .8

. گردد اقدام بهمن 16 تاریخ تا حداکثر رزرو جهت میبایست که است شده بینی پیش کنندگان شرکت برای خوابگاه     .9

 . گیرد می قرار کنندگان شرکت اختیار در آقایان و بانوان برای رایگان صورت به خوابگاه

 تختی ورزشگاه–ن قشقایی خیابا– غفاری اهلل آیت بلوار–خوابگاه آقایان : شهرضا 

 معلم ی خانه ی مجموعه– معلم ی خانه ی کوچه– غربی ولیعصر خیابان–خوابگاه بانوان :شهرضا 

 خانم افشاری 09371985908تلفن تماس مسئول خوابگاه 

 شهید سالن جنب- تختی خیابان -احمر هالل میدان - بهشتی شهید خیابان -شهرضا:  مسابقات برگزاری محل .10

 سالن خانه ی شطرنج-ی طحان

 .است الزامی کنندگان شرکت کلیه برای فدراسیون معتبر جامع سیستم کد ارائه .11

 سایت و    www.shahrezachess.blog.ir:  وبالگ به نام ثبت فرم تکمیل و بیشتر اطالعات کسب برای .12

 : www.esfahanchess.ir  فرمایید مراجعه . 

 نشده مطابق مقررات در طول مسابقات توسط سرداور اعالم خواهد شد. . هر گونه موارد پیش بینی13

 برنامه مسابقات :

  

  

 شماره تماس :

   09133218804                                (هیات رئیس)  پورمند آقای      

 خانم اسحاقی) مسول ثبت نام و امور مالی مسابقات(        09132204323

 

 ( دوراول تا چهارم 15: 30) ساعت ورود بازیکنان 95.11.21پنجشنبه

 ( دور هفتم تا نهم14:30)ساعت  صبح (دور پنجم و ششم 9)  95.11.22جمعه


