
 
 

یی رامسر شهریور   1397آیین انمه مسابقات شطرنج قهرمانی دانش آموزان کشور مقطع ابتدا

 ( قوانین ومقررات 1ماده 

 برگزار خواهد شد تیمی و درهفت دورمسابقات به روش سوئیسی 

 ثانیه پاداش برای انجام هر حرکت 30هر بازیکن به اضافه دقیقه برای  60زیها زمان با

 کلیه قوانین فیده و بخشنامه های فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران در مسابقات اعمال می شود

 ( شرایط تیمها و بازیکنان 2ماده 

 خواهند پرداخت بازیکن ذخیره به رقابت 1  میز با احتساب 4بازیکن می باشد که برروی  5هر تیم متشکل از

 .منظور می گردد  1ارائه لیست اسامی با جای خالی قابل قبول نبوده و اسامی به ترتیب متوالی از میز   

بر صفر بازنده محسوب خواهد شد و برای شروع مسابقه، حضور حداقل  4بازیکن غایب داشته باشد   2در صورتی که تیمی

 .بازیکن الزامیست 3

براساس  ها دقیقه قبل از آغاز هر دور از مسابقات پذیرفته خواهد شد و در غیر این صورت تیم 15تنها تا  "چیدمان دور

 د کردنچیدمان اصلی بازی خواه

 : ( رده بندی وشکستن امتیاز3ماده 

کسب شده بازی ها تعیین خواهند شدچنانچه دو ویا چند تیم در امتیازی برابر بودند  امتیاز تیمیاساس رده بندی تیمها بر 

 از شکستن امتیاز به روشهای زیر برای تعیین تیم برتر استفاده می شود

 رگره( ب      (0باخت  1مساوی  3)برد  امتیازات تیمد(        ب( رویارویی مستقیم       اتامتیاز مجموع الف(

 گاهن      5       نحوه تعیین نفرات ربرت میزاهی( 4ماده 

،   %60میز اصلی حداقل  4گانه در پایان مسابقات تعیین می شوند مشروط به اینکه هر بازیکن در  5ی نفرات برتر میزها

 .، را شرکت کرده باشند %50و در میز ذخیره حداقل 

 :شودبرای تعیین نفر برتر به ترتیب از روشهای زیر استفاده می 

 تیم باالتر ج(       امتیاز  ب(    الف( درصد امتیاز

 تبصره: استراحت رد نتایج انفرادی منظور نمی شود ولی بازی انجام نشده )غیبت حریف و غیره( رد نتیجه میزاه محاسبه می گردد

 .مسابقات حضور افراد دیگر رد سالن مسابقات مجاز نمی باشدتوجه: هب استثنای بازیکنانی که بازی آنها رد جریان است و کاپیتان تیم و مسئولین ربگزاری 

 .کترونیکی خواهد شدآوردن تلفن همراه و یا هرگوهن وسیله ارتباطی و الکترونیکی هب داخل سالن مسابقات ممنوع بوده و موجب باخت دارنده تلفن و یا وسیله ال  *


