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 آیین نامه مسابقات 

 . می گردد  برگزار(  فیده)  شطرنج جهانی فدراسیون  قوانین  آخرین اساس  بر  مسابقات. ۱

 . شد   خواهد  برگزار  ( ۱5ساعت  ۱40۱شهریور  ۱۱روز جمعه  )  تیمی -انفرادی  سوئیسی روش  به  دور   5  در   مسابقات.۲

 بود.  خواهد  استفاده مورد  نتایج اعالم و  کشی  قرعه جهت منیجر  سوئیس  افزار نرم  ی  نسخه  آخرین. ۳

 .می باشد   حرکت اولین  از و  حرکت  هر  برای پاداش  ثانیه   ۱0 و   دقیقه   ۱5  بازیکن  هر برای  بازی زمان . 4

 .  شد  خواهد  محاسبه تیم  هر  بازیکن سه  توسط  شده  کسب امتیازات مجموع اساس  بر ها  تیم  بندی رده. 5

  ترتیب   به  ها  گشایی  گره  از   آنها  رتبه  تعیین  برای   کنند   کسب  برابر  امتیازات  مسابقات   پایان  در  بازیکن  چند   یا   دو  چنانچه .  ۶

 : شد  خواهد  استفاده زیر

   برگر. ه             هولز  بوخ  مجموع.  د           بیشتر  برد. ج             یک شده  قطع  هولز بوخ. ب مستقیم      رویایی . الف

 . میگردد اهدا مدال  و قهرمانی  حکم سوم  تا  اول های تیم و  انفرادی  برتر نفرات به . 7

انجمن شطرنج مدارس کشور به آدرس    تیرا در سا  اطالعات تیم و اسامی بازیکنان  موظفند   یاعزام   یها  م یسرپرستان ت.  8
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 اعتراضات : ه ب ی دگیو رس  ی ژور اتیه. 9

 .کند  یم  یرا معرف  یژور  اتیه  یاز شروع مسابقه برگزار کننده اعضا شیپ    

و با پرداخت مبلغ    یدر آن دور به صورت کتب   ی باز  ن یآخر  انیبرگزارکننده فقط تا پا  ایسرداور و    ی هرگونه اعتراض به را    

که اعتراض وارد باشد مبلغ مورد نظر به معترض عودت    ی است در صورت  یهیباشد ، بد   یم   ریامکان پذ   ال یر  000/000/۲

 داده خواهد شد.

 

 :ارتباط با ما

 http://ischess.ir   شطرنج مدارس کشور تیسا ینشان

 09۱۲74۱۳۲78  – ران یانجمن شطرنج مدارس ا تیسا یانیو پشت ی مغانلو مسئول فن ی محسن محمد 

 

 

 

 


