
   
 

 

 

 

 

 

 

 
       شطرنج بین المللی  آزاد مسابقات دوره   اولین

 استاد علیرضا تفریشی جام

  2400ویژه درجه داران کمتر از 

 1401شهریور  31الی  28
 اولین و اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی فدراسیون شطرنج ایران  مکاریا هبدر نظر دارد ت شطرنج خراسان رضوی أهی

المللی شطرنج به میزبانی بین  دوره مسابقات بیست و یکمین ) استاد علیرضا تفریشیدوره مسابقات بین المللی شطرنج جام 

 :برگزار نمایدبا شرایط زیر   1401شهریور   31  لغایت   28از تاریخ  مقدس ( را در شهر  مشهد نج خراسان رضویهیات شطر

 زمان مسابقات :-1

و روز میزبانی هیات شطرنج خراسان رضوی در شهر مشهد آغاز به  9 راس ساعت  28/6/1401مورخ  شنبه دومسابقات از روز 

در محل مسابقه زودتر  دقیقه 30کنان باید پیش از شروع دور اول .کلیه بازیخواهدیافت خاتمه 14ساعت   31/6/1401 پنجشنبه 

 .یابند حاضر 

 شرایط برگزاری مسابقات :-2

مختص  B، جدول و باالتر  1800مختص شطرنجبازان دارای ریتینگ   Aریتد)جدول  جداگانه جدول 2در استاندارد مسابقات 

ول مسابقات جهت محاسبه درجه بین المللی به فدراسیون جهانی اجد). می باشد 1800شطرنجبازان دارای ریتینگ کمتر از 

 ریتد  و برق آسا ریتد نیز طبق جدول زمانبندی برگزار می گردد. مسابقات سریع ()فیده ( ارسال خواهد شد.شطرنج 

 :تعداد دورها -3

 حاکم بر مسابقات خواهد بود.و قوانین فدراسیون جهانی شطرنج ) فیده( دور به روش سوئیسی برگزار  9 درمسابقات 

 زمان بازی :-4

 ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد . 30دقیقه و  60برای هر بازیکن  های استاندارد زمان بازی -

 می باشد .در استاندارد دقیقه از زمان آغاز هر دور  30زمان پیش فرض تاخیر برای هر بازیکن  -

 .ثانیه برگزار می گردد 2دقیقه و  3ثانیه و برق آسا بازمان  3دقیقه و 8بازیهای سریع با زمان  -

 قرعه کشی :-5

 .خواهد گرفت انجام  JavaFoو با انجین  Swiss Managerقرعه کشی جداول با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار  -

 رده بندی و گره گشایی :-6

رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن 

 امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می گردد:

 مجموع بوخ هولز-ه  1متوسطبوخ هولز-د 2 بوخ هولز قطع شده -ج  1بوخ هولز قطع شده -برویارویی مستقیم -الف

 فتار بازیکنان :ر-7

 الزامی است. مراحل اجرایی و مسابقهدر تمامی  رعایت پروتکل های بهداشتی-*

 .نماید منفی PCR تست ارائه درخواست نیاز صورت در بازیکنان تمامی از تواند می کننده برگزار-*

 قرنطینه مسابقات محل در مستقر پزشکی تیم توسط باشد، ) 19 کووید( سرماخوردگی عالئم دارای بازیکنی اگر-*

 .داشت نخواهد را مسابقات در حضور امکان 19 کووید تست نتیجه شدن تا مشخص و شد خواهد

  



   

 از باشد، نداده اطالع برگزاری عوامل به را مورد این و بوده 19 کووید عالئم دارای بازیکنی شود محرز صورتیکه در-*

 .شد خواهد برخورد وی با شطرنج فدراسیون انضباطی های نامه آیین مطابق و خراجت امسابقا

 د.قوانین شطرنج تعیین شده نمی باشدون اجازه داور مجاز به صحبت کردن به جز مواردی که در ببازیکن در هنگام بازی -*

 اگرخاموش حتی) آنها مشابه سیار الکترونیکی دستگاههای و همراه،تبلت گوشی ازجمله الکترونیکی وسایل داشتن همراه-*

 آورده مسابقات محل به الکترونیکی وسیله بازی درجریان بازیکنی محرزشود درصورتیکه. است ممنوع مسابقات درمحل( باشند

 .خواهدشد اعالم بازنده باشد، کرده استفاده ازآن باشدیا

 .            بازیکنان مجاز نیستند اعتراض خود نسبت به تقلب بازیکنان دیگری را به صورت غیر رسمی به داور اعالم نمایند-*

 ثبت نام و پذیرش : -8
 امکان پذیر خواهد بود همچنین   www.Khorasanchess.irاز طریق سایت هیات شطرنج خراسان رضوی به آدرس ثبت نام 

امکان پذیر  هیات شطرنج خراسان رضوی،مجموعه ورزشی شهید بهشتی،بلوار فردوسی،با مراجعه حضوری به آدرس مشهد

 تماس حاصل فرمائید. 05137635815یا  09155080696جهت اطالعات بیشتر با شماره  است.

 ورودیه مسابقات : -9
 از پرداخت ورودیه معاف می باشند. 2200المللی و دارندگان ریتینگ باالی  اساتید بزرگ و بین -

 ثبت نام کند،  Aدر جدول  1800برگزار کننده مجاز است تعداد محدودی بازیکن با ریتینگ کمتر از  -

ریال در صورت  4.500.000پس از آن و ریال  3.500.000مبلغ  20/6/1401تا برای شرکت کنندگان ایرانی ورودیه مسابقات  -

 خواهد بود.( ثبت نام می باشد. ) ثبت نام محدود و  اولویت با زمان ثبت نام  جهت امکان ظرفیت

رضوى و یا  خراسان شطرنج هیاتبه نام ملی بانک  0109887771005حساب از شماره  دیوروپرداخت مبلغ  هتج -

 اقدام نمائید.  www.Khorasanchess.irسایت هیات شطرنج خراسان رضوی به آدرس 

 .الزامی است شرکت کنندگان ایرانی برایایران  امع فدراسیون شطرنج در سیستم جمعتبر عضویت  شماره ارائه  -

 اسکان و خوراک :-10
) ظرفیت محدود است و اولویت  میزبان خواهد بودبر عهده  اک تمامی اساتید بزرگ و بین المللی هزینه اسکان و خور -

 با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند.(

سایر شرکت کنندگان و همراهان نیز در صورت تمایل می توانند با پرداخت هزینه از محل های اسکان پیشنهادی  -

 رید.تماس بگی  09155237639با شماره همراه  تفاده نمایند.برای رزرو برگزارکننده اس

 05137635815تلفن :     و                    www.Khorasanchess.ir        ارتباط با ما : -11

    Email: Reza_Pashanejati@yahoo.com                   Mobile : 09155080696 

و محل اسکان مهمانان مسابقات محل برگزاری مسابقات هیات شطرنج خراسان رضوی  محل برگزاری مسابقات :-12

ن اماکن اقامتی جهت رفاه بیشتر شرکت کنندگا دقیقه تا محل مسابقات (می باشد و 1) به فاصله  ارسستاره  3در هتل

  09155237639است که جهت کسب اطالعات بیشتر و رزرو با شماره  همناسب پیش بینی شد و رفاهی با شرایط

 .نمائیدمراجعه    :www.Khorasanchess.irWebsiteبه  رضا پاشانجاتی تماس و یاعلی
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 (جوایز این دوره از مسابقات با واحد ریال به شرح جدول زیر می باشد)جوایز :-13

جوایز  رتبه Aجوایز جدول  رتبه

 Bجدول 

 ویژه جوایز  رتبه
B 

 7٫000٫000 سال 50اول باالی  30٫000٫000 اول 80٫000٫000 اول

 6٫000٫000 سال 50دوم باالی  25٫000٫000 دوم 60٫000٫000 دوم

 7٫000٫000 سال  16اول زیر  20٫000٫000 سوم 50٫000٫000 سوم

 6٫000٫000 سال  8اول زیر  15٫000٫000 چهارم 30٫000٫000 چهارم

 7٫000٫000 سال 14اول زیر  13٫000٫000 پنجم 25٫000٫000 پنجم

 6٫000٫000 سال 14دوم زیر  12٫000٫000 ششم Aجوایز ویژه  رتبه

 10٫000٫000 2100اول زیر 

 7٫000٫000 سال 12اول زیر  10٫000٫000 هفتم 10٫000٫000 1900زیر اول 

 6٫000٫000 سال 12دوم زیر  8٫000٫000 هشتم 10٫000٫000 پیشکسوتبهترین 

 7٫000٫000 سال 10اول زیر  7٫000٫000 1600اول زیر  7٫000٫000 اول خراسان رضوی

 6٫000٫000 سال 10دوم زیر  6٫000٫000 1400اول زیر  7٫000٫000 سال 14اول زیر 

چنانچه دو یا چند بازیکن امتیاز یکسان کسب  -3پرداخت خواهد شد .  با واحد ریال جوایز بازیکنان خارجی -2از جوایز کسر می گردد .   10% -1

تمامی جوایز -5ه )جایزه باالتر ( تعلق می گیرد .به هربازیکن تنها یک جایز-4کنند ، جوایز تقسیم نمی شود و گره گشایی اعمال خواهد شد .  

به  11/10/1390سال از  10رده سنی زیر  -6.مان محدوده و رده سنی اهدا می گردددر هشرکت کننده  تنها  8ویژه در صورت حضور حداقل 

قبل از  و 11/10/1351پیشکسوتان محترم رده سنی و  11/10/1386سال  14وبه بعد ، رده سنی زیر  11/10/1388سال  12، رده سنی زیر  بعد

 جوایز شرکت کنندگان تنها به شماره حساب بانک ملی به نام ایشان واریز می گردد .آن می باشد .

 زمانبندی مسابقاتبرنامه 

 شرح  شرح  تاریخ روز

 15:30ساعت دومدور  9دور اول ساعت  28/6/1401 دوشنبه 

 19ساعت  سومدور   - 28/6/1401 دوشنبه 

 15:30ساعت  پنجمدور  9ساعت  چهارمدور  29/6/1401 سه شنبه 

  19ساعت ششمدور  - 29/6/1401 سه شنبه

 16دور هفتم ساعت  9ساعت  دور هفتم 30/6/1401 چهارشنبه 

 19نهم ساعت دور   30/6/1401 چهارشنبه 

 14الی  12:30مسابقه برق آسا از ساعت  12الی  9مسابقه سریع از ساعت  31/6/1401 پنجشنبه 
 

 

   
 

  


