
جام رمضانمسابقات شطرنج   

زدیاستان -یتدکشوریر-اردیبهشت8پنجشنبه  

 همراه با پذیرایی افطار

یر نقدیو غ یزه نقدیال جایون ریلیم 54ش از یبا ب  

 ین جهانیقوانن یطبق  آخررا مسابقات جام رمضان دارد زد در نظر یات شطرنج استان یه  

دیبرگزار نما  یبهداشت یت کامل پروتکل هایو با رعاشطرنج   

یروش برگزار  

گردد یرگزار مبدور با توجه به تعداد شرکت کنندگان  9تا7یط یسیمسابقات به روش سوئ -1  

باشد یم هر حرکت یه پاداش به ازاینثا3قه به اضافه یدق 10زمان مسابقات -2  

مسابقات ریتد می باشد -3  

شود یمنجر به باخت م یبت بدون اعالم قبلیغ-4  

  باشد یم یکنان الزامیباز یستم جامع برایداشتن کد س-5

گرددیآغاز مدر محل هیات شطرنج یزد 03:16مسابقه راس ساعت -6  

 

ییو گره گشا یرده بند  

شتریبرد ب -4هولز مجموع بوخ 3- 1بوخ هولز قطع -2   میمستق ییارویرو-1  



تز مسابقایجوا  

الیر-زیجوا  رتبه 

000/000/6 ولا   

000/000/5 ومد   

000/000/4 ومس   

000/000/3 هارمچ   

000/000/2 1700ر یز نگیتیر اولفر ن   

000/000/2 1500ر ینگ زیتیفراول رن   

000/000/2 سال55ول پیشکسوتان باالی ا   

000/000/2 ول بانوانا   
 

000/000/2 زدی یکن شهرستانهاین بازیبهتر   

 

یز رده سنیجوا  

ریال000/1500 سال پسران8زیر  سنی  رده   

ریال000/1500 سال پسران10 زیر رده   

ریال000/1500 پسران12سال  زیر رده   

ریال000/1500 پسرانسال 14 زیر رده   

ریال000/1500 پسرانسال 16 زیر رده   

ریال000/1500 پسرانسال  18زیر رده   

ریال000/1500 دخترانسال 18 زیر رده   

ریال000/1500 دخترانسال  14زیر رده   

ریال000/1500 دخترانسال 10زیر رده   



 

.در تعلق خواهد گرفت هر ردهزه یجا یشرکت کننده در هر رده سن3 ش ازی**در صورت حضور ب

ن صورت رده ها ادغام خواهد شد.یر ایغ  

درصد از مبلغ جوایزکسرخواهدشد.20شرکت کننده 50*در صورت حضور کمتر از   

ه حضور داشته یکه در مراسم اختتام یکنیوبه باززه باالتر(ی)جازهیک جایکن تنها یبه هر باز**

 باشد تعلق خواهد گرفت

کنان محاسبه خواهد شدیباز یسنخ یمسابقات تار یبراساس روز برگزار**  

باشد یم22:00ساعت   اردیبهشت7چهارشنبهلت ثبت نام هن میاخر**  

 به یقه پس از بازیدق 5هزار تومان  و تا 000/100سرداور با پرداخت  ی.هرگونه اعتراض به را

.ر خواهد بودیامکان پذ یکتبصورت   

انجام خواهد شدزدیات شطرنج استان یت هیق سایاز طرفقط  مثبت نا   

www.chess.ir 

شماره موبایل-3 ده)در صورت داشتن(       یکد ف -2     ینام و نام خانوادگ-1  

یزیش واریف-5ق تولد      یخ دقیتار -4  

د.ز گردیواراز طریق سایت  نام  نه ثبتیخواهد شد که هز یقطع ی:ثبت نام در صورتنکته  

  باشد یتومان م000/100ه مسابقات :  یورود

کنان ی... ( توسط بازکننده و یضدعفون)به همراه داشتن ماسک و یشتبهدا یت پروتکل هایرعا**

ستیو خانواده ها الزام  

www.chess.ir
www.chess.ir


 یکنان شهرستانیه بازینه ورودید از ستاد کرونا و لغو مسابقات هزیم جدی*در صورت هرگونه تصم

ن خواهد شد.یگزیجا یگریزد با مسابقه دیکنان استان یه بازیعودت داده خواهد شد.وورود  

یگزارمکان بر  

خیابان کاشانی اداره ورزش و جوانان   هیات شطرنج استان یزد-یزد  

 www.chess.irهیات شطرنج استان یزد  

09131579949)واتساپ(آناهیدخانم شتر:یاطالعات ب  

09136032608 ییخانم قرا  

ات شطرنجیه03536239797  

 

http://www.chess.ir/
http://www.chess.ir/

