با بیش از32میلیون لایر جایزه نقدی
.1دور اول مسابقات دوشنبه 31تیر ساعت  18:30می باشد.
.2کلیه قوانین فیده حاکم بر مسابقات می باشد
.3هدف شناخت فرد برتر و اعزام به مرحله نیم نهایی جشنواره می باشد
.4مسابقات به صورت ریتد وبه روش سوئیسی در دو جدول مجزا(آقایا ن وبانوان) در  7یا
 9دور برگزار میگردد
تبصره:در صورت بیش از حضور  63نفر در  9دور برگزار می گردد
.5زمان مسابقات  90دقیقه به اضافه  30ثانیه پاداش برای هر حرکت می باشد
.6تاخیر بیش از  30دقیقه به منزله باخت می باشد
.7غیبت بدون اعالم قبلی منجر به حذف بازیکن می باشد
.8عضویت سیستم جامع الزامی می باشد .در غیر این صورت بازیکن از جدول حذف
خواهد شد.
.9رده بندی و گره گشایی:
-1رویارویی مستقیم
 -2بوخ هولز
 -3مجموع بوخ هولز
 -4برد بیشتر
.10ورودیه مسابقات  80000تومان می باشد

.11فقط به بازیکنانی که در این دور از مسابقات شرکت نمایند معرفی حضور جهت شرکت
در جشنواره داده خواهد شد
.12جوایز مسابقات:
نفر اول 700000:تومان
نفر دوم 400000:تومان
نفر سوم 300000تومان
نفر چهارم 200000:تومان
بهترین بازیکن ریتینگ زیر 150000 :1700تومان
بهترین بازیکن ریتینگ زیر 150000 : 1500تومان
نفر اول زیر  10سال150000:تومان
نفر اول زیر 14سال 150000تومان
نفر اول زیر  18سال 150000:تومان
نفر اول پیشکسوت باالی  55سال 150000:تومان
بهترین بازیکن شهرستانها150000:تومان
تبصره :در صورت حضور سه بازیکن از آن رده سنی جوایز تعلق خواهد گرفت
-12جوایز بانوان
-1نفر اول250/000:تومان
-2نفردوم150/000:تومان
-3نفر سوم100/000:تومان

.13نفر برتر جدول در صورت داشتن
خواهد شد

به مسابقات نیمه نهایی اعزام

.14آخرین مهلت ثبت نام تا ساعت 20:00یکشنبه 30تیرماه می باشد

.15ثبت نام پس از واریز وجه و ارسال فیش ارسالی و کد سیستم جامع معتبر و کد فیده نام
و نام خانوادگی به شماره های زیر تکمیل خواهد گردید

شرکت کنندگان می توانند نسبت به واریز ورودیه به شماره کارت

6221064299542676
به نام هیات شطرنج استان یزد و یا شماره حساب 1377942500نزد بانک ملت اقدام
نمایند

.16برنامه مسابقات:
روز
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

صبح
------دورچهارم9:00
دور ششم 9:00

عصر
دور اول 18:30
دور دوم 18:30
دور سوم18:30
دور پنجم18:30
دور هفتم17:00

در صورت برگزاری مسابقات در  9دور جدول زمان بندی اعالم خواهد گردید
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز بعد از آخرین دور بازی برگزار خواهد گردید
.17هرگونه اعتراض به رای سرداور با پرداخت 50/000هزار تومان و تا  30دقیقه پس
از بازی به صورت کتبی امکان پذیر خواهد بود
.18مکان برگزاری:یزد خیابان کاشانی اداره ورزش و جوانان سالن هیات شطرنج استان
یزد 03536239797

