
 اولین دوره مسابقات سریع و برق آسا ریتد بین المللی

 جام استاد علیرضا تفریشی

  3043شهریور  13-مشهد 

 
 صبح9 ساعت رأس 1041ماه شهريور 11 مورخ شنبهپنج روز مسابقات.1

 . شد خواهد برگزار مسابقه برق آسا  13:14مسابقه سريع و راس ساعت 

 . شدمیبا آزاد شطرنجبازان کلیه برای شرکت.3

 . باشد می الزامی فدراسیون جامع سیستم معتبر کد بودن دارا.1

 . باشد می مسابقات بر حاکم شطرنج جهانی فدراسیون مقرراتآخرين .0

 . خواهدشد ارسال فیده به ريتینگ محاسبه جهت فوق جدول.5

 . دنگرد می برگزار سوئیسی روش به دور 9 در هريکآسا  و برقسريع  مسابقات.6

 زمان: کنترل.7

 ازاء به پاداش ثانیه1 و بازی کل برای دقیقه 8 از است عبارت هربازيکن برای بازی زمانسريع : 

 . میباشد بازی حرکت اولین از هرحرکت انجام

 ازاء به پاداش ثانیه2 و بازی کل برای دقیقه 3 از است عبارت هربازيکن برای بازی زمانبرق آسا: 

 . میباشد بازی حرکت اولین از هرحرکت انجام

 جانشین عضو دو و اصلی عضو 3 از متشکل مسابقات اول دور شروع قبل مسابقات ژوری هیات.8

 می بعد دور کشی قرعه از قبل تا اعتراضی هرگونه داشتن صورت در بازيکن هر و میگردد مشخص

 مسابقات ژوری هیات ريیس تحويل ريال304440444با  همراه و مکتوب صورت به را خود شکايت بايست

 . دهد

 دو چنانچه و شد خواهد تعیین مسابقات درپايان شده کسب امتیازات مجموع اساس بر بندی رده .9

 به امتیاز شکستن روش از آنها رتبه تعیین برای باشند کرده کسب يکسان امتیازات بازيکن چند يا

 . شد خواهد استفاده اولويت ترتیب به و زير شرح

  3 شده قطع هولز بوخ ) ج         1 شده قطع هولز بوخ ) ب              رو در رو بازی ) الف

 هولز بوخ مجموع ) و           1 متوسط هولز بوخ ) د
 الزامی است. مراحل اجرایی و مسابقهدر تمامی  رعایت پروتکل های بهداشتی.34

 



 : مسابقات وروديه.11

 .باشد می ریال 050.15111سریع  مسابقات ورودیه

 ریال می باشد. 0.15111ورودیه مسابقات برق آسا 

مسابقه استاندارد ، سریع و برق آسا را شرکت نماید از  3در صورتیکه شرکت کننده ای هر  :یک تبصره
 تومانی برخوردار خواهد بود. 115111.تخفیف 

زیر امکان پذیر خواهد  سضوی به آدرثبت نام تنها از طریق سایت هیات شطرنج خراسان ر :دو تبصره

  http://khorasanchess.ir/?page_id=21لینک ثبت نام آنالین :        بود.
 

 (جوایز این دوره از مسابقات با واحد ریال به شرح جدول زیر می باشد) : مسابقات جوايز .13

 برق آسامسابقه  برق آسامسابقه  مسابقه سريع مسابقه سريع

 جايزه رتبه جايزه رتبه

 804440444 مقام اول 1404440444 مقام اول

 604440444 مقام دوم 804440444 مقام دوم

 004440444 مقام سوم 604440444 مقام سوم

 104440444 مقام چهارم 004440444 مقام چهارم

 304440444 مقام پنجم 104440444 مقام پنجم

 105440444 1844 باالیدرجه داران اول  304440444 1844 باالیدرجه داران اول 

440444501 1844زير درجه داران اول  304440444 1844زير درجه داران اول   

1544زير درجه داران اول  1544زير درجه داران اول  304440444   440444501  

سال 54اول پیشکسوتان باالی  سال 54اول پیشکسوتان باالی  304440444   440444501  

440444501 سال 16اول نوجوانان زير  304440444 سال 16اول نوجوانان زير   

سال 10اول نوجوانان زير  سال 10اول نوجوانان زير  304440444   440444501  

سال 13اول نوجوانان زير  سال 13اول نوجوانان زير  304440444   440444501  

سال 14اول نوجوانان زير  سال 14اول نوجوانان زير  304440444   440444501  

           چنانچه دو یا چند بازیکن امتیاز یکسان کسب کنند ، جوایز تقسیم نمی شود و  -2پرداخت خواهد شد .  با واحد ریال جوایز بازیکنان خارجی .3

 8تمامی جوایز ویژه در صورت حضور حداقل -0ه )جایزه باالتر ( تعلق می گیرد .به هربازیکن تنها یک جایز-1گره گشایی اعمال خواهد شد .  

 33/34/3188سال  32، رده سنی زیر  به بعد 33/34/3134سال از  34رده سنی زیر  -5.سنی اهدا می گرددمان محدوده و رده در هشرکت کننده  تنها 

جوایز شرکت کنندگان تنها به قبل از آن می باشد . و 33/34/3153پیشکسوتان محترم رده سنی و  33/34/3181سال  30وبه بعد ، رده سنی زیر 

 می گردد .شماره حساب بانک ملی به نام ایشان واریز 

خراسان رضوی، مشهد، بلوار فردوسی ، مجموعه ورزشی شهید بهشتی ،  :. محل برگزاری 11

  www.khorasanchess.ir از درب خیابان ياس ، هیات شطرنج خراسان رضوی 
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