
   

 98-99صیلی آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی دانش آموزان کشور سال تح                      

مکان می باشد،  1398آموزی، دهه فجر سال  برگزاری مسابقات مطابق تقویم فدراسیون ورزش دانش زمان

 اعالم خواهد گردید. متعاقباًبرگزاری 

 .استقوانین فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( حاکم بر مسابقات 

 اهد شد.خو مسابقات ریتد بوده و نتایج آن جهت محاسبه تغییرات ریتینگ به فدراسیون جهانی شطرنج ارسال

 باشد. مسابقات به منزله انتخابی تیم ملی دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران می

ور کش سمداررا در سایت انجمن شطرنج دانش آموزان منتخب هر استان  یاسامسرپرستان تیم های اعزامی باید 

 تحویل نمایند.ثبت نموده و فرم مربوطه را در هنگام پذیرش 

 تیمی(  برگزار میگردد. –دور به روش سوییسی )انفرادی  9مسابقات در  

 :بازیزمان 

 .ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد 30دقیقه و 90زمان بازی برای هر بازیکن  

 .)استارت( می باشد دقیقه از زمان آغاز هر دور 15زمان مجاز تاخیر برای هر بازیکن 

 شرایط سنی:

( به 98-99فدراسیون ورزش دانش آموزی )سال تحصیلی  یدستورالعمل فنشرایط سنی مسابقات مطابق 

 شرح ذیل می باشد:

 گردد. برگزار می تحصیلی مسابقات بدون در نظر گرفتن مقطعتوجه: 

 باشند. مجاز به حضور در مسابقات می 10/10/1383تا  11/10/1380آموزان متولد  دانش

 :مسابقاترده بندی 

 .رده بندی نهایی براساس امتیازات کسب شده در پایان مسابقات تعیین خواهد شد

ترتیب  هب امتیازات برابر کسب کنند، برای تعیین رتبه و جایزه آنها از گره گشاییچنانچه دو یا چند بازیکن 

 :های زیر استفاده خواهد شداولویت

  1متوسط  زبوخ هول -4       2بوخ هولز قطع شده -3     1بوخ هولز قطع شده -2    رویارویی مستقیم -1

 زوخ هولمجموع ب -5 



   

 98-99صیلی آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی دانش آموزان کشور سال تح                      

 :ی تیم ملیاردو اعضای منتخب

از ذیل، به شرط حضور در این دوره  شرایطالواجد از بین افراد  ،دانش آموزی کشورشطرنج اعضای تیم ملی 

 خواهند شد. مشخص های انتخابیاز برگزاری اردو مسابقات و پس

 (1398 )دهه فجر 98-99 سال تحصیلینفر برتر مسابقات قهرمانی دانش آموزان کشور در  10 .1

  1399خردادماه پایان تا  و باالتر 2400بین المللی  دانش آموزان دارای درجه .2

به شرط دارا بودن شرایط  1398سال کشور در سال  18و  16اول تا سوم رده سنی  مدانش آموزان مقا .3

 آیین نامهسنی مذکور در 

 :هیئت ژوری

 ای هیئت ژوری را معرفی می نماید.پیش از شروع دور اول مسابقات برگزار کننده اعض

هزار  100هر گونه اعتراض به رای سرداور تا یک ساعت پس از پایان آن دور به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ 

تومان اقدام پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مورد نظر به معترض عودت داده 

 .خواهد شد
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