آیین نامه مسابقات شطرنج جام غدیر یزد
ریتد کشوری
پنجشنبه 30تیرماه-ساعت 17:30

با بیش از 40/000/000میلیون ریال جوایزنقدی و غیرنقدی
 -1مسابقات پنجشنبه30تیرماه ساعت  17:30برگزار می گردد
.2کلیه قوانین فیده حاکم بر مسابقات می باشد
.3مسابقات به صورت ریتد کشوری برگزار می گردد
.4مسابقات به روش سوئیسی در 7یا  9دور برگزار میشود.
.5زمان مسابقات  10دقیقه به اضافه  2ثانیه پاداش برای هر حرکت می باشد
.6غیبت بدون اعالم قبلی منجر به حذف بازیکن می باشد
.7رده بندی و گره گشایی:
-1رویارویی مستقیم
-2بوخ هولز قطع 1

-3مجموع بوخ هولز
-4بردبیشتر
.8ورودیه مسابقات 100/000تومان می باشد

مقام

جوایز-تومان

مقام

جوایز-تومان

اول

600/000

برتر بانوان

150/000

حضور 3شرکت کننده

دوم

400/000

برتر شهرستانها

150/000

حضور 3شرکت کننده

سوم

300/000

برتر رده سنی زیر16سال 150/000پسران

150/000دختران

چهارم

200/000

برتر رده سنی زیر14سال

150/000پسران

150/000دختران

نفربرتر ریتینگ زیر 1700

150/000

برتر رده سنی زیر 12سال 150/000پسران

150/000دختران

نفر برتر ریتینگ زیر 1500

150/000

برتر رده سنی زیر 10سال 150/000پسران

150/000دختران

برتر پیشکسوتان باالی

150/000

150/000پسران

150/000دختران

برتر رده سنی زیر 8سال

55سال

*در صورت حضور 3شرکت کننده در هر رده سنی جوایز جداگانه به هر رده تعلق خواهد گرفت در غیر این
صورت رده ها ادغام خواهد شد و مالک سن رده سنی روز مسابقه می باشد.
* در صورت حضور کمتر از 50شرکت کننده 20در صد از مبلغ جوایز کسر خواهد شد
رعایت پروتکل های بهداشتی توسط بازیکنان الزامی است (استفاده از ماسک و ضد عفونی کننده)
در صورت هر گونه تصمیم گیری از ستاد کرونا در مورد لغو مسابقات ورزشی هزینه بازیکنان شهرستانی عودت و
ورودیه بازیکنان یزدی با مسابقه دیگر جایگزین خواهد شد .
.9آخرین مهلت ثبت نام تا ساعت 22:00چهارشنبه می باشد
.10ثبت نام فقط از طریق سایت انجام خواهد شد
http://www.chess.ir
.11هرگونه اعتراض به رای سرداور با پرداخت 100/000هزار تومان و تا  10دقیقه پس از بازی به صورت کتبی
امکان پذیر خواهد بود

.12مکان برگزاری:یزد -خیابان کاشانی.ابتدای بلوار امام جعفر صادق-اداره ورزش و جوانان-سالن هیات شطرنج
استان یزد
اطالعات بیشتر-36239797:هیات شطرنج
خانم آناهید09131579949
09136032608خانم قرایی

