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 1400شهریور ماه  -شطرنج دانش آموزان دختر و پسر سراسر کشور غیرحضوریقوانین و مقررات مسابقات 

 

مطابق با دستورالعمل های ارسالی فدراسیون ورزش دانش آموزی مالک آموزی  دانش مسابقات برگزاری کلی ضوابط و شرایط .1

 استان ها طبق برنامه زمان بندی اعالم شده توسط فدراسیون ورزش دانش آموزیعمل در کمیته پذیرش مسابقات خواهد بود. 

راسیون ورزش دانش با مراجعه به سامانه مسابقات و جشنواره های ورزشی فد 28/05/1400 لغایت 20/05/1400 از تاریخ

نش آموزان اقدام نمایند. در صورت عدم و دا، نسبت به تکمیل اطالعات شرکت کنندگان sport.medu.irآموزی به آدرس 

  ثبت اطالعات و مشخصات در سامانه مربوطه، پذیرش شرکت کنندگان از طرف استان میزبان انجام نخواهد شد.

در سایت  28/5/1400اطالعات فنی تیم ها را مطابق با فرم پیوستی، حداکثر تا تاریخ  ،الزم است مسئولین هیئت های استانی .2

 تابستان – یحضور ریمسابقات شطرنج غ " یمنو قیو از طر ischess.irینترنتیبه آدرس ا رانیانجمن شطرنج مدارس ا

رگه ب انجمن شطرنج تیدر سا میت فنی اطالعاتپس از ثبت . شایان ذکر است نمایندثبت  اعالمی در بخشنامهو رمز  "1400

 .شدخواهد ارائه  "ها میدر ت تیعضو"و  "واتساپ مخصوص مسابقات یگروه اطالع رسان" یها نکلی تاییدیه دارای

 .برگزار خواهد شد www.lichess.orgدر پلتفرم  یانفراد یسییو به روش سوهیبریدی  نیمسابقات به صورت آنال .3

از طرف انجمن شطرنج  "ناظر مسابقه"رئیس هیئت ورزش دانش آموزی و یا مسئول انجمن شطرنج هر استان به عنوان  .4

 دانش آموزی کشور مسئولیت اجرای صحیح آیین نامه های فنی را بر عهده خواهد داشت.

رت جداگانه در رده سنی تیم )در بخش دختران دو تیم و در بخش پسران دو تیم ( بصو 4هر استان می تواند حداکثر  .5

متخصص(  یهمکاران فرهنگ حاینفر )ترج کیو  کنینفر باز 5متشکل از  میت هرالف و ب به شرح ذیل معرفی نماید. 

ادارات کل آموزش و پرورش هر استان امکان شرکت  یرسم نامهیمعرف یکه ط ،باشدیم (تانیبه عنوان سرپرست )کاپ

 در مسابقات را خواهند داشت.

 .گردد یبرگزار م ییو نها یو در دو بخش مقدماتبه صورت مجزا  سراندر دو بخش دختران و پ مسابقات .6

 .ابندی یراه م ییمسابقات به مرحله نها نیبرتر ا میت 6دور برگزار خواهد شد.  ۱۱مرحله در  نی: ا یمرحله مقدمات .7

ی رادانف یسئیو به روش سو نیدورب یو فقط با فعالساز مقدماتیبرتر مرحله  میت 6با حضور  این مرحله یی:مرحله نها .8

 یینها ینفر برتر رده بند ۱۰برتر مسابقات،  میمرحله ضمن انتخاب سه ت نی. در اگرددیدور برگزار م ۹در  یمیت -

 به منوط جهانی مسابقات در شرکت .انتخاب خواهند شد یدانش آموز یمل میت یآماده ساز یاردو رجهت حضور د

 .باشد می جهانی مسابقات برگزاری و آموزی دانش ورزش فدراسیون تایید

  .در دوه گروه سنی زیر برگزار خواهد شدو  یلیتحص هیمسابقات بدون در نظر گرفتن مقطع و پا .۹

 (سرپرست ۱ورزشکار و  5)یک تیم شامل  3۱/6/۱387تا  ۱/7/۱384متولدین  –* گروه سنی الف 

 (سرپرست ۱ورزشکار و  5)یک تیم شامل ۱384/ 3۱/6تا  ۱/7/۱38۱متولدین  –* گروه سنی ب 

ر دمنطقه قهرمان و تیم ها به صورت  باشد یم و دوره تحصیلی یمسابقات شطرنج فقط رده سن یمالک برگزارتوجه: 

 شد.د نخواهمسابقات حاضر 

 مسابقات :  یزمان برگزار .۱۰

  ۱۱/۰6/۱4۰۰ تیلغا ۰8/۰6/۰۰مورخ  پنجشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و دوشنبه ی: روزهاپسرانمسابقات  

  ۱2/۰6/۱4۰۰ تیلغا ۰۹/۰6/۰۰مورخ  پنجشنبهو  چهارشنبهشنبه ، سه  ی: روزهادخترانمسابقات  
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ها خواهد  به اطالع سرپرستان تیم که به صورت مجازی برگزار خواهد شد در جلسه فنی بازی هازمان شروع  -

 رسید.

 .باشدیپاداش در هر حرکت م هیثان 2به همراه  قهیدق 3 بازی: زمان هر ها یباز یکنترل زمان .۱۱

 :ی و اجرای مسابقاتنحوه برگزار .۱2

 تیدر سا کنانیباز lichess.org  تا حد امکان باید ود را ثبت می نمایند )نام کاربری شده و نام کاربری خعضو

 مطابق نام بازیکن باشد(.

  ید یآی، د یآ دهیف، جامع ستمیکد سی، لیتحص هیپای، ملکد ، نام پدری، نام خانوادگ، نامتیم ) فنیمشخصات 

ثبت   www.ischess.ir( باید در سایت انجمن شطرنج مدارس ایران به آدرس اینترنتی تولد خیتار، چسیل

 گردد.

 پس از ثبت مشخصات اعضای  "عضویت در تیم ها"و  "مسابقاتمخصوص گروه اطالع رسانی واتساپ "های  لینک

 تیم در سایت انجمن شطرنج در اختیار سرپرست تیم قرار خواهد گرفت.

  شایان ذکر است در طول برگزاری مسابقات، تمامی اعضای تیم می بایست در یک سایت کامپیوتری و زیر نظر

 باشند.  "ناظر مسابقه"

 و ملزومات امکانات  .۱3

  آی دی لیچس برای بازیکنان 

  کامپیوتری مجهز به اینترنت پرسرعت ، وب کم و تجهیزات مرتبطسایت 

 امکانات و ملزومات بهداشتی و اجرای پروتکل های بهداشتی در سایت کامپیوتری در طول برگزاری مسابقات 

 حضور سرپرست تیم در محل برگزاری و در طول زمان برگزاری مسابقات الزامی می باشد. 

 نکات قابل توجه:

 مورد نظر برگزار خواهند  خیمسابقات را در تار یورزش دانش آموز ونیراسفد یان و برگزار کنندگان رسماز داور یمیت

 .کرد

 افزارهای رمن و رایانه از استفاده و آنالین مسابقات در شرکت برای کافی آشنایی بایست می بازیکنان و تیم سرپرست 

 .باشند داشته را مربوطه

 ( برگزار ونیفدراس یفن تهیبه انتخاب کم نفر 5نفر برتر مسابقات و  ۱۰) کنیباز ۱5باحضور  یمل میت یآماده ساز یاردو

 .گردد یم

 باشد.یم ی شرکت کنندهتامین امکانات و تجهیزات ارتباطی مناسب و ایجاد بستر اینترنتی مورد نیاز بر عهده تیم ها 

  پیش بینی نشده، نظر کمیته فنی مالک عمل قرار خواهد گرفت. مسائلدر صورت بروز 

   : شماره های تماس 

 ۰۹۱274۱3278محسن محمدی مغانلو )مسئول فنی سایت(  – ۰۹۱2۰5۰6۰47کاوه خلیلی )رئیس انجمن( 

 

 فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور

 

 

 

http://www.ischess.ir/
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 ایراننمونه فرم اطالعات فنی تیم برای ثبت در سایت انجمن شطرنج مدارس 

 استان*:

 جنسیت*:

 کد ملی مسئول انجمن استان*:

 مشخصات مسئول انجمن شطرنج استان* 

 نام خانوادگی نام
عنوان شغل 

 اصلی

مدرک 

 تحصیلی
 شماره موبایل کد پرسنلی

درجه کارت 

داوری 

 شطرنج

درجه کارت 

مربیگری 

 شطرنج

                

 
 گروه سنی الف*  -مشخصات سرپرست )کاپیتان( تیم 

 شماره موبایل کد پرسنلی نام خانوادگی نام
درجه کارت 

 مربیگری
 درجه کارت داوری

            

 
 مشخصات بازیکنان تیم گروه سنی الف* 

 نام
نام 

 خانوادگی
 کد ملی نام پدر

پایه 

 تحصیلی

کد سیستم 

 جامع

فیده آی 

 دی

آی دی 

 لیچس
 تولد تاریخ

                  

                  

                  

                  

                  

 
 گروه سنی ب*  -مشخصات سرپرست )کاپیتان( تیم 

 شماره موبایل کد پرسنلی نام خانوادگی نام
درجه کارت 

 مربیگری
 درجه کارت داوری

            

 
 مشخصات بازیکنان تیم گروه سنی ب* 

 نام
نام 

 خانوادگی
 کد ملی نام پدر

پایه 

 تحصیلی

کد سیستم 

 جامع

فیده آی 

 دی

آی دی 

 لیچس
 تاریخ تولد

                  

                  

                  

                  

                  
 
 


