آیین نامه ششمین دوره مسابقات شطرنج آزاد
بین المللی جام خاوران
در  2جدول آزاد و رده سنی زیر  61سال

استاندارد و بلیتس (ریتد)
 5فروردین ماه لغایت  61فروردین ماه 6911
هیات شطرنج استان خراسان جنوبی در نظر دارد با هماهنگی فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران و اداره
کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی ،ششمین دوره مسابقات شطرنج آزاد بین المللی جام خاوران را به
میزبانی هیات شطرنج شهرستان بیرجند با شرایط ذیل برگزار نماید:

...

آیین نامه مسابقات استاندارد و بلیتس:
 -1زمان مسابقات:
مسابقات روز سه شنبه  5فرورودین ماه  9911ساعت  1صبح به میزبانی هیات شطرنج شهرستان بیرجند آغاز و
روز یکشنبه  91فروردین ماه  9911خاتمه خواهد یافت .دور اول مسابقه بالفاصله پس از مراسم افتتاحیه آغاز
میگردد .زمان شروع مسابقات ساعت  1صبح و ساعت  91عصر طبق جدول بند  1آیین نامه میباشد.

-2تعداد دورها ،شرایط برگزاری و جداول مسابقات :
مسابقات در  1دور به روش سوئیسی در  2جدول به شرح ذیل برگزار میگردد و نتایج مسابقات جهت محاسبه
ریتینگ بین المللی به فیده ارسال خواهد شد.
جدول  : Aآزاد

جدول  : Bنوجوانان زیر  91سال

-3قوانین حاکم و قرعه کشی:
آخرین قوانین فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقات خواهد بود ،قرعه کشی مسابقات با استفاده از آخرین نسخه نرم
افزار  SwissManagerانجام خواهد گرفت .قرعه کشی در وب سایت مسابقات به نشانی  www.chess-results.comو
همچنین وب سایت هیات شطرنج بیرجند به نشانی  www.birjandchess.irو در کانال تلگرامی هیات شطرنج بیرجند
منتشر و قابل مشاهده خواهد بود .همچنین قرعه کشی در محل مورد نظر برگزاری مسابقات (هتل سپهر) نصب میگردد.

-4زمان بازی :
 - 1-4استاندارد :برای هر بازیکن  11دقیقه و  91ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی میباشد( .ریتد)
- 2-4برق آسا :برای هر بازیکن  9دقیقه و 2ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی میباشد( .ریتد)
-5زمان مجاز تاخیر :در بازی های استاندارد برای هر بازیکن  91دقیقه از زمان آغاز هر دور (استارت) می باشد.

-6داشتن کارت (یا کد) سیستم جامع معتبر برای تمامی شرکت کنندگان الزامی میباشد.
 -1ثبت نام و ورودی مسابقات  :ثبت نام به صورت اینترتی در وب سایت به نشانی  www.birjandchess.irو با
شرایط ذیل انجام میگردد و ثبت نام هنگامی کامل است که پس از واریز وجه به صورت اینترنتی ،نام بازیکن پس از
 22ساعت در جدول مورد نظر ثبت شده باشد.

 - 1-7ثبت نام از یکم تا پایان روز  25اسفند ماه

 1331طبق جدول ذیل میباشد :

ورودی مسابقه استاندارد

بازیکنان

( 6روز صبحانه رایگان در محل هتل مجلل سپهر)
 0022و باالتر
تمامی اساتید بزرگ-بین المللی و فیده

رایگان

سایر بازیکنان

 022هزار تومان

بازیکنان

ورودی مسابقه برق آسا

همه بازیکنان

 02هزار تومان

*هزینه اسکان به همراه نهار و شام تمامی اساتید بزرگ  ،به همراه هزینه اسکان اساتید بین المللی و فیده به عهده برگزار
کننده میباشد .محل اسکان با توجه به عقد قرار داد با هیات شطرنج به بازیکنان متقاضی متعاقبا اعالم میگردد .این مورد
محدود میباشد و اساتید بایستی تا قبل از  15اسفند ماه  31آمادگی خود را جهت حضور در مسابقات خاوران اعالم نمایند.
 -2-7ثبت نام از  26اسفند ماه لغایت تا پایان روز  3فروردین ماه  1333طبق جدول ذیل میباشد :
ورودی برای همه بازیکنان در مسابقه استاندارد  002 :هزار تومان

ورودی در مسابقه برق آسا  02 :هزار تومان

-3-7آخرین مهلت ثبت نام تا  3فروردین ماه  1333میباشد و هیچ گونه ثبت نامی در روز افتتاحیه صورت نمی پذیرد.

-1رده بندی و پوئن شکنی (مسابقه استاندارد جدول آزاد و رده سنی نوجوانان و جدول بلیتس)
رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده توسط هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین میگردد و چنانچه دو یا چند

بازیکن در امتیازات با یکدیگر برابر باشند ،از شکست امتیاز به شرح ذیل و به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد:

 -9رویارویی مستقیم (چنانچه تمامی بازیکنان هم امتیاز همه با هم بازی کرده باشند)  -2بوخ هولز قطع شده 9
 - 9بوخ هولز قطع شده2

 -2بوخ هولز متوسط 9

 -5مجموع بوخ هولز

 -9برنامه جداول آزاد ،رده سنی زیر  61سال جام بین المللی خاوران  1به همراه مسابقات بلیتس و تیمی سیامی :

روز

مراسم  ،دور های مسابقات (آزاد و زیر 16سال)

تاریخ

جام خاوران 1

محل سرو صبحانه و برگزاری مسابقات  :هتل مجلل سپهر
 7صبح لغایت 3

ساعت 9:99

ساعت 60:99

سه شنبه

9911/9/5

صبحانه

دور اول – پس از

دور دوم

چهارشنبه

9911/9/1

صبحانه

افتتاحیه
سوم
دور

مسابقه برق آسا ریتد

پنج شنبه

9911/9/1

صبحانه

دور چهارم

دور پنجم

جمعه

9911/9/8

صبحانه

دور ششم

مسابقه جذاب تیمی سیامی

شنبه

9911/9/1

صبحانه

دور هفتم

دور هشتم

یک شنبه

9911/9/91

صبحانه

دور نهم

ساعت  13تور بیرجند گردی واختتامیه ساعت 16

سانس رایگان استخر ویژه آقایان7 :و 3فروردین ماه ساعت  15لغایت 16:31

ماه ساعت  15لغایت 16:31
سانس رایگان استخر ویژه بانوان 6 :و 1فروردین
اختتامیه

 -11جوایز مسابقات  :مبالغ جوایز به شرح جدول صفحه بعد اعالم میگردد.
 -1الزم به ذکر است هنگام تحویل جوایز به بازیکنان  12درصد مبلغ جایزه کسر میگردد.
 -0به هر بازیکن تنها یک جایزه (جایزه باالتر) تعلق میگیرد.

 -3پرداخت جوایز صرفا بر اساس رده بندی نهایی می باشد و جوایز تقسیم نمیگردد .
 -0متذکر میگردد جوایز هر رده سنی فقط در همان رده سنی اهداء میگرددو بازیکنان رده سنی در رده های دیگر
مشمول جوایز نمیگردند.
 -0در جدول آزاد  :به نفرات اول تا سوم در قسمت آقایان ،بانوان ،پیشکسوتان و بازیکنان بدون ریتینگ مدال و
حکم اهدا میگردد .همچنین بازیکنان محدوده ریتینگ و رده سنی  21و  22سال نیز حکم اهداء میگردد.
 -0در جدول رده سنی زیر  10سال :به نفرات اول تا سوم حکم و مدال همراه جایزه اهداء میگردد.همچنین به نفرات
برتر اول تا سوم هر رده سنی (8و12و10و10و )10سال دختران و پسران حکم و مدال اهداء میگردد حتی اگر
مشمول جوایز نشوند.
*در رده سنی زیر  1سال )(U6

(دختران و پسران)

متولدین تاریخ  6919/6/6و بعد از آن

*در رده سنی زیر  8سال )(U8

(دختران و پسران)

متولدین تاریخ  6916/6/6و بعد از آن

*در رده سنی زیر  91سال )( (U10دختران و پسران)

متولدین تاریخ  6931/6/6و بعد از آن

*در رده سنی زیر 92سال )( (U12دختران و پسران)

متولدین تاریخ  6931/6/6و بعد از آن

*در رده سنی زیر  92سال )( (U14دختران و پسران)

متولدین تاریخ  6935/6/6و بعد از آن

*در رده سنی زیر  91سال )( (U16دختران و پسران)

متولدین تاریخ  6939/6/6و بعد از آن

 -1بازیکنان مشمول جوایز رده سنی (21و  22سال و پیشکسوتان باالی  51سال) در جدول آزاد و همچنین
نوجوانان (زیر 8و91و92و92و 91سال) هنگام پذیرش باید کارت شناسایی معتبر را به مسئول ثبت نام
ارائه دهند .بازیکنان با تاریخ تولد  9911/9/9و  9911 /9/9به بعد(آقایان و خانم ها) به ترتیب رده سنی
زیر  21و  22سال جدول آزاد را شامل میشوند.

جوایز جداول استاندارد آزاد و رده سنی ششمین دوره مسابقات بین المللی جام خاوران بیرجند  -نوروز 1333
جدول آزاد ()open

جدول رده سنی (زیر  61سال)

اول

111/111/111

مقام اول بانوان

دوم

65/111/111

مقام دوم بانوان

15/111/111

سوم

41/111/111

مقام سوم بانوان

12/111/111

سوم

چهارم

25/111/111

مقام چهارم بانوان

11/111/111

چهارم

15/111/111

پنجم

21/111/111

مقام پنجم بانوان

1/111/111

پنجم

11/111/111

ششم

15/111/111

2211-2111

4/111/111

نوجوان برتر خراسان جنوبی –پسر و دختر

)2×(7/111/111

هفتم

13/111/111

2111-1111

4/111/111

جوایزمقام اول رده های سنی ذیل با شرط حضور

هشتم

11/111/111

1111-1711

4/111/111

حداقل  6نفر در هر رده سنی ↓

مقام اول بازیکنان بدون ریتینگ

4/111/111

1711-1611

4/111/111

بازیکن برتر بیرجندی

4/111/111

1611-1511

4/111/111

بازیکن برتر خراسان جنوبی

4/111/111

زیر 1511

4/111/111

بازیکن برتر پیشکسوتان

4/111/111

زیر  21سال

4/111/111

نفر دوم پیشکسوتان

3/511/111

زیر  22سال

4/111/111

21/111/111

جمع کل جوایز 411/111/111

مقام اول

مقام اول محدوده ریتینگ و رده سنی خانم یا آقا

دوم

31/111/111

دختران

مجموع جوایز جدول آزاد 14:میلیون تومان

21/111/111

اول

41/111/111

پسران

مقام

مبلغ جایزه

(ریال)

مقام

مبلغ جایزه (ریال)

مقام

مبلغ جایزه

مقام اول

مجموع جوایز جدول رده سنی 23 :میلیون تومان

مجموع جوایز بلیتس 7 :میلیون تومان

زیر  11سال

1/111/111

زیر  12سال

1/111/111

زیر  14سال

1/111/111

زیر  16سال

1/111/111

زیر  6و 1سال

)2×(1/111/111

زیر  11سال

1/111/111

زیر  12سال

1/111/111

زیر  14سال

1/111/111

زیر  16سال

1/111/111

صبحانه در محل هتل مجلل سپهر

آدرس کانال و سایت

مقام سوم

همراه با خوابگاه رایگان و

بیرجند نوروز 33

مقام دوم

در  2جدول آزاد و رده سنی در کنار

جام خاوران

پسران و دختران

درششمین دوره مسابقات بین المللی خاوران

پسران و دختران

حداقل  21نفر در هر رده سنی ↓

ششمین دوره مسابقات بین المللی

میزبان قدوم شما خواهیم بود

زیر  6و 1سال

)2×(1/111/111

جوایزمقام دوم و سوم رده های سنی ذیل با شرط حضور

مجموع جوایز تیمی سیامی 1.4 :میلیون تومان

مسابقه بلیتس و تیمی سیامی

(ریال)

زیر  1سال

)2×(6/111/111

زیر  11سال

)2×(6/111/111

زیر  12سال

)2×(6/111/111

زیر  14سال
زیر  14سال
زیر 16سال

)2×(6/111/111
)2×(6/111/111

زیر  1سال

)2×(4/111/111

زیر  11سال

)2×(4/111/111

زیر  12سال

)2×(4/111/111

زیر  14سال
زیر  14سال

)2×(4/111/111

زیر  16سال

)2×(4/111/111

جمع کل جوایز321/111/111:

جوایز جدول بلیتس ششمین دوره مسابقات بین المللی جام خاوران بیرجند  -نوروز 1333
مقام در مسابقه برق آسا آقایان

مقام اول

مبلغ جایزه

+ 12/222/222
+ 8/222/222
+ 0/222/222

مقام دوم
مقام سوم
مقام چهارم
مقام پنجم
مقام ششم
مقام هفتم
مقام هشتم
مقام نهم
باالترین پیشکسوت
باالترین نونهال رده سنی زیر  8سال

بانوان

 + 0/222/222مدال و حکم
 + 3/022/222مدال و حکم
 + 3/222/222مدال و حکم

مقام اول

مقام چهارم

بانوان

مقام پنجم

بانوان

مقام ششم

بانوان

0/222/222
1/022/222
1/222/222

مدال و حکم
مدال و حکم مقام دوم
مدال و حکم مقام سوم

0/222/222
3/022/222
3/222/222
0/022/222
0/222/222
1/022/222
1/022/222
 + 1/222/222مدال و حکم

باالترین نوجوان رده سنی زیر  10سال

 + 1/222/222مدال و حکم

باالترین نوجوان رده سنی زیر  10سال

 + 1/222/222مدال و حکم

باالترین نوجوان رده سنی زیر  02سال

 + 1/222/222مدال و حکم

باالترین مقام خراسان جنوبی

 + 1/222/222مدال و حکم

باالترین نوجوان خراسان جنوبی

 + 1/222/222مدال و حکم
 + 1/222/222مدال و حکم

مقام دوم نوجوانان بیرجندی

 + 022/ 222مدال و حکم

مقام اول نوجوانان بیرجندی

مقام در مسابقه برق آسا بانوان

مبلغ جایزه

بانوان
بانوان

باالترین نونهال رده سنی زیر  8سال

 + 1/222/222مدال و حکم

باالترین نوجوان رده سنی زیر  10سال
باالترین نوجوان رده سنی زیر  10سال

 + 1/222/222مدال و حکم
 + 1/222/222مدال و حکم
 + 1/222/222مدال و حکم

باالترین نوجوان خراسان جنوبی

 + 1/222/222مدال و حکم

باالترین بازیکن رده سنی زیر  02سال

به بازیکنان رده های سنی این جدول به نفرات دوم و سوم
نیز حکم و مدال اهداء میگردد

جهت مشاهده لیست جوایز مسابقه تیمی سیامی به آیین نامه سیامی در
وب سایت هیات مراجعه نمایید www.birjandchess.ir

ریال
12/222/222
www.birjandchess.ir

مجموع جوایز برای  32نفر
 – 11اسکان و صبحانه و سرویس بازیکنان:

صبحانه همه بازیکنان به صورت رایگان در محل هتل مجلل سپهر از ساعت  7لغایت  3صبح سرویس دهی میگردد.
الف) مهمانان متقاضی خوابگاه :
آدرس خوابگاه  :بیرجند  -خیابان معلم – چهار راه بهداری (خیابان شهید خلیل طهماسبی) حد فاصل خیابان معلم و غفاری
دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر (جنب مرکز بهداشت شهرستان بیرجند )
خوابگاه دانشگاه فرهنگیان

تاریخ ورود  :یک شنبه  0فروردین ماه  99ساعت11

با فاصله تقریبی  0کیلومتر به هتل سپهر (محل مسابقات) تاریخ خروج  :شنبه  12فروردین ماه  99ساعت 19
اسکان در خوابگاه های عمومی اتاق هایی با ظرفیت 0و هزینه اسکان در خوابگاه عمومی فرهنگیان در تاریخ های فوق
 8و 10نفره

برای بازیکنانی که تا تاریخ  00اسفند  98ثبت نام نمایند

ظرفیت کل  82 :نفر

رایگان

اولویت به بازیکنانی میباشد که زودتر ثبت نام نمایند.

میباشد.

سرویس رفت و آمد برای بازیکنان پیش بینی شده است .

بازیکنان متقاضی خوابگاه بایستی پس از تکمیل ثبت نام و واریز وجه از طریق سایت نام خود را جهت رزرو تخت
در خوابگاه به شماره تلفن آقای مهندس میزانی  29100008229پیامک نمایند.ساعت حرکت اتوبوس از خوابگاه به
سمت هتل مجلل سپهر و بالعکس متعاقبا از طریق سایت و کانال هیات شطرنج بیرجند اطالع رسانی میگردد.
ب) مهمانان متقاضی سوئیت  :عکس در سایت هیات شطرنج بیرجند www.birjandchess.ir
سوئیت های ایثار
بدون آشپزخانه داخل اتاق
آدرس  :بیرجند  -سجاد شهر – میدان اول سجاد شهر – مقابل آموزش پرورش – مجتمع فرهنگی ایثار
سرویس دهی از محل سوئیت ها به محل هتل سپهر (محل مسابقات) پیش بینی شده است.
پذیرش :ساعت  10روز  0فروردین ماه  – 1399خروج ساعت  11روز  12فروردین ماه 1399
 2تخته  11 :سوئیت موجود – کل مبلغ  0شب  092:هزار تومان

 9تخته  0 :سوئیت موجود – کل مبلغ  0شب  092:هزار تومان

 4تخته  3 :سوئیت موجود – کل مبلغ  0شب  192:هزار تومان

 5تخته  1 :سوئیت موجود – کل مبلغ  0شب  892:هزار تومان

ج) اقامت در هتل مجلل سپهر ( :محل برگزاری مسابقات) عکس در سایت هیات شطرنج بیرجند
هتل مجلل سپهر ( 9ستاره ممتاز)
آدرس  :بیرجند – میدان آزادی – خیابان جمهوری اسالمی – جمهوری  – 0شماره 11
پذیرش :ساعت  10روز  0فروردین ماه  – 1399خروج ساعت  10روز  12فروردین ماه 1399
قیمت اتاق ها در تاریخ فوق به ازای  0شب اقامت به همراه  9درصد ارزش افزوده به شرح ذیل میباشد
اتاق  0تخته :

قیمت کل اقامت 19/901/222ریال  0 -اتاق موجود  -قیمت به ازای یک شب  320هزار تومان %9+

اتاق  3تخته :

قیمت کل اقامت 00/000/222ریال  0 -اتاق موجود  -قیمت به ازای یک شب  310هزار تومان %9+

سوئیت  0تخته  :قیمت کل اقامت  08/001/222ریال  0 -سوئیت موجود  -قیمت به ازای یک شب  100هزار تومان %9+
ج) اقامت در هتل مقدم ( :با فاصله  02متر از محل برگزاری مسابقات) عکس در سایت هیات شطرنج بیرجند
هتل مقدم (در فاصله 91متری هتل سپهر) یک ستاره
آدرس  :بیرجند – میدان آزادی – خیابان جمهوری اسالمی –بین جمهوری  0و 0
پذیرش ساعت  10روز  0فروردین ماه  – 1399خروج ساعت  10روز  12فروردین ماه 1399
قیمت اتاق ها در تاریخ فوق به ازای  0شب اقامت به همراه  9درصد ارزش افزوده به شرح ذیل میباشد
اتاق  1تخته :قیمت کل اقامت  0/002/222ریال  3 -اتاق موجود 129-هزار تومان قیمت به ازای یک شب با ارزش افزوده %9
اتاق  0تخته :قیمت کل اقامت  9/102/222ریال  13 -اتاق موجود 100-هزار تومان قیمت به ازای یک شب با ارزش افزوده %9
اتاق  3تخته:قیمت کل اقامت 10/302/222ریال  3 -اتاق موجود 039-هزار تومان قیمت به ازای یک شب با ارزش افزوده %9

** ویژه

دارای آشپزخانه داخل اتاق

اتاق  3تخته :قیمت کل اقامت  10/002/222ریال –  1اتاق موجود  021-هزار تومان قیمت به ازای یک شب با ارزش افزوده %9
اتاق  0تخته :قیمت کل اقامت  10/002/222ریال –  1اتاق موجود  001-هزار تومان قیمت به ازای یک شب با ارزش افزوده %9
اتاق  0تخته :قیمت کل اقامت  31/382/222ریال –  1اتاق موجود 003-هزار تومان قیمت به ازای یک شب با ارزش افزوده %9

ضمنا چند واحد آپارتمان مستقل مجهز به وسایل و امکانات مورد نیاز در نقاط مختلف محدوده شهر برای اجاره پیش بینی گردیده
است .جهت دیدن عکس های سوئیت ها به سایت هیات شطرنج بیرجند به آدرس  www.birjandchess.irو همچنین جهت کسب
اطالعات بیشتر و مشخصات و عکس واحدهای آپارتمان ها با شماره تلفن آقای مهندس میزانی  29100008229تماس حاصل فرمایید.

 -62رفتار بازیکان :
بازیکنان در هنگام بازی بدون اجازه داور مجاز به صحبت کردن به جز مواردی که در قوانین شطرنج تعیین شده است ،نمیباشد.
همراه داشتن وسایل الکترونیکی از جمله گوشی همراه ،تبلت و دستگاه های الکترونیکی هوشمند مشابه آنها حتی در حالت
خاموش در محل سالن مسابقات ممنوع میباشد و در صورت مشاهده و احراز آن توسط داور ،بازیکن خاطی شناخته میشود و
بازنده اعالم میگردد .در محل مسابقات محلی جهت تحویل گوشی به مسئول مربوطه پیش بینی شده است و مسئولیت آن به
عهده خود بازیکن میباشد .بنابراین پیشنهاد میشود بازیکنان از همراه داشتن هر گونه گوشی و وسایل الکترونیکی در محل
برگزاری مسابقه خودداری نمایند .
بازیکنان در صورت اعتراض نسبت به تقلب حریف ،بایستی اعتراض خود را به صورت کتبی و رسمی به داور اعالم کنند .
 -13هیات ژوری:

هرگونه اعتراض به رای سرداور یا داوران مسابقه توسط بازیکنان ،به صورت کتبی به هیات ژوری و با پرداخت 122
هزار تومان تا حداکثر  32دقیقه پس از پایان آخرین بازی در همان دور امکان پذیر میباشد. .بدیهی است در صورت
صدور رای هیات ژوری به نفع بازیکن معترض ،مبلغ مورد نظر مسترد میگردد .اعضاء هیات ژوری در مراسم افتتاحیه
مسابقات معرفی خواهند شد.
 -14محل برگزاری مسابقات :
آدرس  :بیرجند – میدان آزادی – خیابان جمهوری اسالمی – جمهوری  – 4شماره  – 11هتل مجلل سپهر

 -65تماس با ما :
 11655123111آقای مهندس میزانی و  15192416111هیات شطرنج شهرستان بیرجند
آدرس سایت هیات شطرنج بیرجند  www.birjandchess.irآدرس تلگرام @javadmizani
آدرس کانال هیات شطرنج بیرجند در تلگرام @Birjandchess
ایمیل Javadmizani@yahoo.com

