آییننامه شانزدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج (آقایان)
 21لغایت  28مرداد  1396همدان
 )1زمان مسابقه
مسابقات از روز شنبه مورخ  1396/5/21راس ساعت  17به میزبانی هیئت شطرنج استان همدان در شهر همدان آغاز خواهد شد.
کلیه بازیکنان میبایست پیش از شروع دور اول  30دقیقه زودتر در محل مسابقه حاضر باشند .زمان آغاز بازی ها صبح ها ساعت
 9:30و بعد از ظهرها ساعت  17می باشد.
 )2قوانین حاکم
قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده ) حاکم بر مسابقات است.
 )3تعداد دور بازی ها
مسابقات در  11دور به روش سوئیس برگزار خواهد شد.
 )4زمان بازی
زمان بازی برای هر بازیکن  90دقیقه به اضافه 30ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.
زمان مجاز غیبت برای هر بازیکن  30دقیقه از زمان آغاز هر دور می باشد.
 )5ردهبندی و گره گشایی
رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یاا چناد باازیکن،
امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می گردد.
الف) رویارویی مستقیم

ب)بوخ هولز قطع شده 1

ج)بوخ هولز قطع شده 2

د) بوخ هولز ه)مجموع بوخ هولز

 )6شرایط ثبت نام
استان ها مجازند هر تعداد بازیکنی را که صالح بدانند با معرفی نامه کتبی هیئت شطرنج باه هماراه یاط قطعاه عکاس جهات
صدور  IDکارت برای شرکت در مسابقات اعزام نمایند.

ارائه شماره عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون جهت ثبت نام الزامی میباشد .هیئتهای سراسر کشور موظفند از معرفی
افراد فاقد شماره عضویت معتبر خودداری نمایند.
ثبت نام صرفا به صورت اینترنتی از طریق سایت رسمی هیات شطرنج استان همدان  www.hamedanchess.irاز تاریخ
 96/5/2لغایت  96/5/20صورت میپذیرد.
 )7ورودیه مسابقات

مبلغ ورودیه برای هر بازیکن  110،000تومان می باشدکه در هنگام ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه صورت میگیرد.
 )8شرایط اسکان
خوابگاه به سه صورت ارایه می گردد:
-1خوابگاه عمومی با اطاق های  8تخته به ازای هر شب  20هزار تومان نزدیط مکان مسابقات
-2خوابگاه عمومی ( اطاق  12-10-8نفره به ازای هر شب  30هزار تومان در فاصله تقریبی  5کیلومتری مکان مسابقات
-3سوییتهای ( 7-6-5-3-2نفره) با تعداد محدود
 به همراه داشتن وسایل شخصی ( مسواک ،خمیردندان ملحفه )...،بر عهده نفرات میباشد.سرویس ایاب ذهاب به صورت رایگان برای ردیفهای دوم و سوم جهت رفاه بازیکنان مهیا میباشد.جهت کسب اطالعات خوابگاها و رزرو سوئیت ها با شماره  09378630779تماس حاصل فرمایید.
 )9برنامه بازیها

روز

تاریخ

صبح 09:30

عصر 17:00

شنبه

96/05/21

ورود

دور اول

یکشنبه

96/05/22

دور دوم

دور سوم

دوشنبه

96/05/23

-

دور چهارم

سه شنبه

96/05/24

دور پنجم

دور ششم

چهارشنبه

96/05/25

-

دور هفتم

پنج شنبه

96/05/26

دور هشتم

دور نهم

جمعه

96/05/27

-

دور دهم

شنبه

96/05/28

دور یازدهم

خروج

 )10جوایز
-

به  3نفر برتر این مسابقات حکم و مدال و جوایز زیر اعطا می گردد.

جوایز
نفر اول

 2000،000تومان

نفر دوم

 1،500،000تومان

نفر سوم

 1000،000تومان

نفر چهارم

 800،000تومان

نفر پنجم

 700،000تومان

نفر ششم

 600,000تومان

نفر هفتم

 500,000تومان

نفر هشتم

 400,000تومان

نفر نهم

 300,000تومان

نفر دهم

 200,000تومان

 )11انتخاب نفرات
مسابقات قهرمانی کشور آقایان در سال  1396در سه مرحله برگزار خواهد شد.
الف) مرحله اول تحت عنوان "جشنواره سراسری آزاد کشور" به روش سوئیسی در  11دور انجام خواهد گرفت .شرکت در این مسابقه برای
کلیه عالقه مندان آزاد است و  25نفر اول این مسابقه برای مرحله دوم (نیمه فینال) انتخاب خواهند شد.

تبصره  :در صورت حضور بیش از  300نفر در مسابقات جشنواره 30 ،نفر اول برای مرحله دوم انتخاب خواهند شد.
ب)مرحله دوم تحت عنوان "نیمه فینال" قهرمانی کشور به روش سوئیسی و در  9دور انجام خواهد گرفت .شرکت کنندگان شامل:



قهرمانان استان های کشور(در صورت برگزاری مسابقات قهرمانی استان مربوطه در زمان مقرر)



 25نفر اول از مسابقه جشنواره (یا  30نفر با توجه به تبصره ذکر شده)



قهرمانان رده های سنی زیر 18 ،16 ،14و 20سال کشور در سال 1395



 20نفر برتر از فهرست درجه بین المللی فیده بر اساس فهرستی که یک روز مانده به پایان مهلت ثبت نام مسابقات جشنواره سراسری
آزاد کشور موجود است .این فهرست شامل بازیکنان "فعالی" است که می توانند در مرحله نیمه فینال قهرمانی کشور حاضر باشند.
قهرمان کشور ،قهرمانان رده های سنی که در باال به آنها اشاره شد ،قهرمانان استان های کشور ،بازیکنان مقیم خارج از کشور ،بازیکنان
محروم و یا هر بازیکن دیگری که به هر دلیل قانونی نمی تواند در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور حاضر باشد ،در میان 20
نفر انتخابی از فهرست درجه بین المللی فیده قرار نمی گیرد.کمیته فنی فدراسیون شطرنج فهرست نفرات را یک روز
مانده به پایان مهلت ثبت نام مسابقه جشنواره سراسری اعالم خواهد کرد.



سهمیه رئیس فدراسیون



سهمیه میزبان که بازیکن منتخب باید به تایید کمیته فنی رسیده باشد.



در صورت فرد شدن نهایی فهرست ،میزبان می تواند یک بازیکن دیگر را با تایید کمیته فنی به جدول مسابقات اضافه کند.
توضیح :در صورت انصراف هر یک از بازیکنان ،هیچ بازیکنی به هیچ شکل جایگزین نخواهد شد.

تبصره  :بازیکنانی که مجازند بدون شرکت در جشنواره در مرحله نیمه نهایی شرکت کنند ،در صورتی که در جشنواره حضور یابند به منزله انصراف از
حقی است که برای آنها در نظر گرفته شده است .و فقط در صورت انتخاب شدن حق حضور در مرحله نیمه نهایی را خواهند داشت.

ج) مرحله نهایی قهرمانی کشور با حضور  12نفر در یط جدول دوره ای برگزار خواهد شد .شرکت کنندگان شامل:
 )1قهرمان کشور در سال ( 1395پرهام مقصودلو)
 )2نفر اول از فهرست درجه بین الملی فیده بر اساس فهرستی که در زمان پایان مهلت ثبت نام مسابقات نیمه فینال موجود است(.در صورتی که نفر
اول فهرست ریتینگ و قهرمان کشور مشترک باشد .نفر دوم از فهرست ریتینگ برگزیده خواهد شد).
 10 )3نفر اول از مسابقات نیمه فینال
توضیح :در صورت انصراف هر یک از بازیکنان ،نفرات جایگزین از رده بندی مسابقات نیمه فینال انتخاب خواهند شد.

 )12هیئت ژوری

پیش از شروع دور اول  ،برگزار کننده اعضای هیئت ژوری را معرفی می نماید .هر گونه اعتراض به رای سرداور تاا نایم
ساعت پس از پایان آن دور به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ  100هزار تومان اقدام پذیر خواهد بود .بادیهی اسات در
صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مورد نظر به بازیکن معترض عودت داده خواهد شد.

توجه  :به استن اد بخشنامه صادر شده از سوی فدراسیون شطرنج بازیکنان مجاز نیستند بدون اجازه سرداور مسابقات اقدام بهه
ترک جدول و انصراف از مسابقات نمایند و بازیکنان خاطی مطابق بخشهنامه مهوکور بهه مهدت  6مهاه از شهرکت در هرگونهه
مسابقه ریتد محروم می شوند .ضمنا درخواست انصراف باید قبل از قرعه کشی به صورت کتبی و با امضا بهازیکن بهه سهرداور
مسابقات ارائه گردد.
 )13جهت کسب اطالعات بیشتر با شمارهای زیر تماس بگیرید :
هیات شطرنج

081-38244950

تلفکس هیات

081-38236400

آقای گلپایگانی(دبیر هیات شطرنج)
آقای خشایار پورمسلمی (مسئول کمیته مسابقات)

09188121007
09188119989

آدرس پذیرش  :همدان -خیابان سعیدیه -ضلع شرقی استادیوم شهید شمسی پور -خانه شطرنج استان همدان
آدرس محل برگزاری مسابقات  :همدان -سالن  6000نفری انقالب
آدرس مکان های اسکان :

همدان -سالن سنگنوردی فرهاد  /همدان -دانشگاه فرهنگیان شهید مقصودی www.hamedanchess.ir

