آیین نامه ششمین دوره مسابقات استاندارد شطرنج جام نوروز– زیر 0222
زمان 6 :لغایت  9فروردین 8991

مکان :قزوین؛ بنیاد شطرنج مهدی بویه

بنیاد شطرنج مهدی بویه با نظارت و هماهنگی هیات شطرنج استان قزوین و مشارکت سازمان فرهنگی ،ورزشی
شهرداری قزوین  ،ششمین دوره مسابقات استاندارد جام نوروز را با شرایط ذیل برگزار می نماید.
این مسابقات ویژه بازیکنان با ریتینگ بین المللی کمتر از  0222در بخش استاندارد می باشد.
مسابقات روز چهارشنبه  6فروردین  9911ساعت  91:22در بنیاد شطرنج مهدی بویه واقع در پارک ملت شهر
قزوین آغاز می گردد.
مسابقات ریتد می باشد و جدول نتایج مسابقات به فیده ارسال خواهد شد.
زمان مسابقه برای هر بازیکن  62دقیقه به اضافه  92ثانیه پاداش در ازای هر حرکت از ابتدای بازی می باشد.
زمان پیشفرض تاخیر  92دقیقه از آغاز هر دور می باشد.
مسابقات طی  1دور به روش سوئیسی برگزار می شود.
قرعه کشی مسابقات با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار سوئیس منیجر انجام خواهد گرفت.
رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده در پایان مسابقه تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن
امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت
استفاده خواهد شد.
الف :رویارویی مستقیم (در صورتیکه تمام بازیکنان هم امتیاز با یکدیگر بازی کرده باشند)
ب :بوخ هولز قطع شده یک
ج :بوخ هولز قطع شده دو
د :مجموع بوخ هولز
همراه داشتن هر نوع وسیله الکترونیکی بدون مجوز داور ،در سالن مسابقات ،ممنوع است.

جوایز مسابقات:
مقام

جایزه

نفر اول

 9/122/222تومان

نفر دوم

 9/222/222تومان

نفر سوم

 0/122/222تومان

نفر چهارم

 0/222/222تومان

نفر پنجم

 9/222/222تومان

نفر ششم

 122/222تومان

نفر هفتم

 022/222تومان

نفر هشتم

 022/222تومان

نفر اول بازیکنان با ریتینگ پائین تر از  9022و بدون ریتینگ بین المللی

 022/222تومان

نفر اول بازیکنان با ریتینگ پائین تر از  9022و بدون ریتینگ بین المللی

 022/222تومان

نفر اول بازیکنان با ریتینگ پائین تر از  9622و بدون ریتینگ بین المللی

 022/222تومان

نفر برتر پیشکسوتان(باالتر از  12سال) (متولدین سال  9102به قبل)

 022/222تومان

نفر برتر بانوان

 022/222تومان

نفر برتر رده سنی زیر  91سال (متولدین سال  0226به بعد)

 122/222تومان

نفر برتر رده سنی زیر  90سال (متولدین سال  0220به بعد)

 122/222تومان

نفر برتر رده سنی زیر  92سال (متولدین سال  0292به بعد)

 122/222تومان

نفر برتر رده سنی زیر  0سال (متولدین سال  0290به بعد)

 122/222تومان

نفرات دوم و سوم زیر  0سال و نفر برتر زیر  6سال

حکم قهرمانی

مجموع جوایز 02/222/222 :تومان
تبصره  :9به هر بازیکن ،تنها یک جایزه(جایزه باالتر) اهداء می گردد.
تبصره  %92 :0جوایز به عنوان هزینه برگزاری مسابقات کسر می گردد.
تبصره  :9ترتیب اهدای جوایز طبق جدول فوق از باال به پائین خواهد بود.
تبصره  :1جوایز فقط به بازیکنانی که در مراسم اختتامیه حضور داشته باشند تعلق می گیرد.

سیستم جامع :کلیه بازیکنان حاضر در مسابقات ،باید دارای کد عضویت سیستم جامع معتبر فدراسیون شطرنج ایران
باشند .بدیهی است در غیر اینصورت نام بازیکنان مربوطه از لیست بازیکنان حاضر در مسابقات خارج می گردد.
توجه :دارا بودن کارت بیمه ورزشی کلیه بازیکنان جهت حضور در این مسابقات الزامی می باشد .بدیهی است در غیر
اینصورت نام بازیکنان مربوطه از لیست بازیکنان حاضر در مسابقات خارج می گردد.
هیئت ژوری :پیش از شروع دور اول مسابقات ،برگزار کننده اعضاء هیئت ژوری را معرفی می نماید .هرگونه اعتراض
به رای سرداور تا  91دقیقه پس از پایان آن دور به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ  922222تومان امکان پذیر خواهد
بود .بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد ،مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.
ورودیه :ورودیه کلیه بازیکنان تا پایان روز یکشنبه  01اسفند  10مبلغ  902222تومان و پس از آن  002222تومان
می باشد.
مهلت ثبت نام :پایان روز سه شنبه  1فروردین
تذکر بسیار مهم :پس از اتمام مهلت فوق ،به هیچ عنوان ثبت نام صورت نخواهد گرفت.
اسکان :کلیه بازیکنان حاضر در این رویداد ،می توانند در طول مدت برگزاری مسابقات ازاماکن اقامتی مناسب و
پیشنهادی این رویداد استفاده نمایند .جزئیات مربوط به این اماکن ،متعاقبا از طریق کانال تلگرام بنیاد شطرنج مهدی
بویه به آدرس  @MehdiBouyehChessFoundationبه اطالع عموم خواهد رسید.

تلفن تماس( 21911091909 :آقای امین عابدی)  -لینک تلگرام@AminAbedi10 :
جهت کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر در تلگرام مراجعه نمایید.
کانال تلگرام بنیاد شطرنج مهدی بویهhttps://t.me/MehdiBouyehChessFoundation :
آدرس محل برگزاری مسابقه :شهر قزوین ،پارک ملت ،بنیاد شطرنج مهدی بویه
قهرمانان ادوار قبلی جام نوروز قزوین

 : 9919پرهام مقصودلو (گلستان)
 : 9911سینا کوروند (همدان)
 : 9916محمدرضا عابدی (قزوین)
 : 9910مهیار رضایی (گیالن)
 : 9910حسنعلی فریاد (اردبیل)

برنامه مسابقات
دور

تاریخ

ساعت

دور اول

چهارشنبه  6فروردین

91:22

دور دوم

چهارشنبه  6فروردین

90:92

دور سوم

پنجشنبه  0فروردین

92:22

دور چهارم

پنجشنبه  0فروردین

96:22

دور پنجم

پنجشنبه  0فروردین

91:22

دور ششم

جمعه  0فروردین

92:22

دور هفتم

جمعه  0فروردین

90:22

دور هشتم

شنبه  1فروردین

92:22

دور نهم

شنبه  1فروردین

91:22

مراسم اختتامیه مسابقات

شنبه  1فروردین

بعد از اتمام دور آخر

