
 استان یزد آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی

 بهمن8دی لغایت24پسران .دختران 

 پروتکل های بهداشتیبا رعایت -حضوری

 دختران(-)پسرانسال18-16-14-12-10-8 -6رده سنی

می باشد  صبح03:9.دور اول مسابقات برای تمام رده های سنی در تاریخ مشخص شده ساعت 1  

.کلیه قوانین فیده حاکم بر مسابقات می باشد2  

اعزام به مسابقات رده سنی کشور می باشدوبرتر  انبازیکنف شناخت .هد3  

.مسابقات با توجه به تعداد شرکت کنندگان به صورت دوره ای یا سوییس در هر رده سنی به 4
 صورت مجزا برای دختران و پسران برگزار میگردد

ثانیه پاداش برای هر حرکت می باشد 10دقیقه به اضافه  30.زمان مسابقات 5  

دقیقه به منزله باخت می باشد 01.تاخیر بیش از6  

.غیبت بدون اعالم قبلی منجر به حذف بازیکن می باشد7  

.الزامی  می باشداستان یزد  .عضویت سیستم جامع 8  

.رده بندی و گره گشایی در جدول سوییس:9  

برد بیشتر-مجموع بوخ هولز- 1بوخ هولز قطع -2-مستقیم رویارویی-1  



برای شکستن امتیاز با توجه به تعداد شرکت کنندگان هر گونه پوین شکنی در صورت صالحدید سرداور
 جانشینی قبل از دور اول اعالم خواهد گردید.

تومان می باشد 000/100.ورودیه مسابقات 10  

 ثبت نام بدون واریز وجه ورودیه قطعی نبوده و در لیست قرعه کشی لحاظ نخواهد شد.

تومان می باشد000/70**ورودیه بازیکنان سهمیه)نفرات برتر هر رده سنی( شهرستانهای یزد   

 به ورودیه تومان50000فدراسیون شطرنج  مبلغ معتبر در صورت نداشتن کارت سیستم جامع 
 اضافه خواهد شد

 ثبت نام جهت گرفتن کد سیستم جامع از سایت زیر امکان پذیر است

https://members.ircf.ir/Register 

می باشد..شرایط سنی بازیکن طبق جدول زیر 11  

سال6به بعد رده سنی زیر 11/10/1394متولدین**  

سال8به بعد رده سنی زیر  11/10/2913متولدین  

سال10به بعد رده سنی زیر11/10/0913متولدین  

سال12به بعد رده سنی زیر11/10/8813متولدین   

سال14به بعد رده سنی زیر 11/10/8613متولدین  

سال16به بعد رده سنی زیر11/10/4813متولدین   

سال18به بعد رده سنی زیر 11/10/2813متولدین   

https://members.ircf.ir/Register


.خواهد شد  ءاهدا قهرمانی حکم و مدالبرتر هر رده سنی نفر 3.به 12  

شدشهرستان وباشگاهها الزامی می باداشتن معرفینامه از هیات شطرنج -13  

اعزام خواهد رده سنی هیات به مسابقات کشوری  کمیته فنی نفر اول هر رده سنی با صالحدید -14
مسابقات کشوری به بازیکنانی داده خواهد و معرفی نامه  اعزام اهداء می گرددکمک هزینه  و شد

 ه به نفر دومسهمی.و در صورت انصراف نفر اول  .شد که در مسابقات استان شرکت کرده باشند
 تعلق نمی گیرد

جدول زمان بندی مسابقات:-15  

سال18 یرز سال16زیر   سال14زیر   سال12زیر   سال10زیر   سال8 و 6زیر   روه سنیگ   

8/11/1400  8/11/1400  8/11/1400  24/10/1400  24/10/1400  24/10/1400  پسران 

1/11/1400  1/11/1400  1/11/1400  1/11/1400  1/11/1400  1/11/1400  دختران 

روز قبل از مسابقه می باشد. 20:00تا ساعت  .آخرین مهلت ثبت نام :****  

از طریق سایت هیات شطرنج استان یزد به آدرس زیر انجام خواهد شد فقط ثبت نام-16  

www.chess.ir 

)در صورت ثبت نام پس از واریز وجه و ارسال فیش ارسالی و کد سیستم جامع معتبر و کد فیده * 
نام و نام خانوادگی تکمیل خواهد گردیدودارا بودن(  

لزامی استا در روز مسابقه شناسنامه برای بازیکنان کپی اشتنبه همراه د   

دقیقه پس از بازی به صورت 10هزار تومان و تا 000/010.هرگونه اعتراض به رای سرداور با پرداخت 17
.ودکتبی امکان پذیر خواهد ب  

file:///C:/Users/Savabieh/Desktop/New%20folder/asali/مدارس/فیش/www.chess.ir


دیگری در صورت هرگونه تصمیم جدید از ستاد کرونا و لغو مسابقات هزینه ورودیه با مسابقه 
 جایگزین خواهد شد.

 همراه داشتن موبایل در سالن مسابقات ممنوع می باشد

مربیان به داخل سالن مسابقات ممنوع می باشد-ورود کلیه همراهان  

سرداور امکان پذیر می باشد م و عکس با هماهنگی ه تهیه فیلهر گون  

د اشته و  فقطور تعیین سهمیه استان شرکت کنندگان حق شرکت در رده سنی خود رابه منظ
ت قصد شرکت در رده های باالتر هیات تصمیم گیری خواهد نمود.ردرصو  

 هر گونه موارد پیش بینی نشده در طول مسابقات توسط سرداور اعالم خواهد شد

و...بر عهده خود بازیکن می باشد داشتن ماسک الزامی می باشد.و به همراه داشتن ضد عفونی .آب  

خانم قرایی09136032608در بخش پسران  اطالعات بیشتر:  

خانم آناهید09131579949در بخش دختران   

 

اداره ورزش و جوانان سالن هیات -بلوار امام جعفر صادق ابتدای –مکان برگزاری:یزد خیابان کاشانی 
03536239797شطرنج استان یزد   


