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 قوانین و مقررات   – 1ماده 

از   آموزی،  تقویم فدراسیون ورزش دانش  و    1401مرداد    27لغایت    22مسابقات مطابق  استان چهار محال  میزبانی  به 

 بختیاری در مجموعه ورزشی شهدای دانش آموز شهر کرد برگزار می گردد. 

 مسابقات است.قوانین فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( حاکم بر  

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

 برگزار می گردد.  تیمی   - دور به روش سوییسی 7مسابقات در  

 ها و بازیکنان  شرایط تیم -2ماده 

 . به رقابت خواهند پرداخت ره یذخ  کنیباز 1با احتساب   زیم  4 ی باشد که بررو یم   کنیباز 5متشکل از  م یهر ت

 فدراسیون ورزش دانش آموزی به شرح ذیل می باشد:  ی دستورالعمل فنمطابق   مسابقات بازیکنان حاضر در شرایط سنی 

 مجاز به حضور در مسابقات می باشند. 31/6/1388تا   1/7/1385دانش آموزان متولد  -

 مالک برگزاری مسابقات تحصیل در دوره متوسطه اول می باشد. -

کشور به آدرس    س را در سایت انجمن شطرنج مدارو چیدمان اصلی تیم  بازیکنان    یاسامسرپرستان تیم های اعزامی باید  

ischess.ir  .ثبت نموده و فرم شماره پیگیری ثبت نام را درجلسه فنی تحویل نمایند 

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

 .بازیکن الزامیست 3

دقیقه قبل از    30تا    )ارنج( دور به شکل اینترنتی، تنها از طریق وبسایت انجمن شطرنج مدارس ایران و حداکثر چیدمان  

براساس چیدمان اصلی بازی    ها   متان تی صورت عدم ارسال توسط کاپیآغاز هر دور از مسابقات پذیرفته خواهد شد و در  

 . د کردنخواه

 یزمان باز -3ماده 
 .ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد  30دقیقه و 60زمان بازی برای هر بازیکن  

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

 از یشکستن امت و یرده بند -4ماده 
  م یچند ت  ا یچنانچه دو    خواهند شد  ن ییتع(  match point)ها    ی کسب شده باز ی میت  ازیبر اساس امت   مهایت ی بند   رده 

 شود  ی برتر استفاده م م یت  نییتع  یبرا ر یز ی ها به روش  ازیبرابر بودند از شکستن امت یاز یدر امت

 ( برگر د          میمستق ییارویب( رو    (game point)  ازاتی( مجموع امتالف

 گانه  5 یزهاینفرات برتر م نیینحوه تع -5ماده 
  بازی  5حداقل    ی اصل  زیم 4در   کنیهر باز  نکه یشوند مشروط به ا  ی م  ن ییمسابقات تع  انیگانه در پا  5 یزهایبرتر م   نفرات

 ، را شرکت کرده باشند.چهار بازیحداقل  ره یذخ  زی،  و در م

 شود:  یاستفاده م ریز  یها از روش  بی نفر برتر به ترت نییتع یبرا

 باالتر   می ج( ت     ب( بازی بیشتر   ازی( درصد امتالف

محاسبه    زهایم  جهی( در نتره یو غ  فی حر  بتیانجام نشده )غ  یباز  یشود ول  یمنظور نم  یانفراد  جیتبصره: استراحت در نتا

 گردد  یم
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 هیئت ژوری  -6ماده 

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

 رسیدگی به اعتراضات -7ماده 

  2.000.000تا یک ساعت پس از پایان آن دور به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ  حداکثر  هر گونه اعتراض به رای سرداور  

هزار تومان اقدام پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مورد نظر به  ریال معادل دویست  

 .معترض عودت داده خواهد شد 

 

 توجه نکات مورد 

در    گری مسابقات حضور افراد د  یبرگزار  نیو مسئول  میت  تانیاست و کاپ  انیآنها در جر  یکه باز  یکنانیباز  یبه استثنا  -

 باشد. ی سالن مسابقات مجاز نم

به داخل سالن مسابقات ممنوع بوده و موجب باخت دارنده    یکی و الکترون  ی ارتباط  له یهرگونه وس   ا یآوردن تلفن همراه و    -

 خواهد شد.   یکیالکترون له یوس  ا یتلفن و 

 

 ارتباط با ما

 www.ischess.ir نشانی سایت شطرنج مدارس کشور  

 09144420048 -  آقای کاوه خلیلی رییس انجمن شطرنج مدارس پسرکشور 

 09123681837  -آقای امیر افتخاری سرداور مسابقات 

   09127413278  - مدارس ایران سایت انجمن شطرنج  فنی و پشتیانی آقای محسن محمدی مغانلو مسئول 
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