
 

 

 )ریتد( شهرستان اسالم آباد غرب سریع و برق آساآیین نامه مسابقه 

 به مناسبت نیمه شعبان، ویژه ریتینگ داران زیر 2000

 

مسابقه به میزبانی هیات شطرنج شهرستان اسالم آباد غرب روز پنج شنبه 

 98/2/5 ساعت 14 آغاز خواهد شد و روز جمعه 98/2/6 به پایان خواهد رسید.

 

 آیین نامه فنی:

 مسابقات در 9 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

زمان بازی برای هر بازیکن 20 دقیقه + 5 ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت 

باشد. می بازی  

افزار سوئیس منیجر انجام  نرم نسخه آخرین از استفاده با جدول مسابقات کشی قرعه

 خواهد گرفت.

رده بندی نهایی براساس امتیازات کسب شده در پایان مسابقات تعیین خواهد 

رتبه آنها از گره شد.چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات برابر کسب کنند،برای تعیین 

 گشایی به ترتیب اولویت های زیر استفاده خواهد شد.

                       2.بوخ هولز قطع شده 3          1.بوخ هولز قطع شده 2             مستقیم .رویارویی1

.مجموع بوخ هولز5           1بوخ هولز متوسط .4  

 

 



 

 

 نحوه ثبت نام:

 ثبت نام به صورت اینترنتی از طریق سایت هیات شطرنج شهرستان به آدرس 

http://www.eslchess.ir 

 با دقت تکمیل نمایید. را .لطفا تمامی فیلد هاصورت میگیرد

 خواهد بود.الزامی ارائه شماره عضویت سیستم جامع فدراسیون شطرنج 

 

 :هورودی

هزارتومان خواهد بود.پس از آن  30 ، 4/2/98 مورخ چهارشنبهشب  12 تا ساعت هورودی

 هزارتومان افزایش خواهد یافت. 40ثبت نام آنالین بسته خواهد شد و ورودی به 

است که  بازیکنانینفر میباشد.اولویت با  70 نکته مهم:حداکثر ظرفیت سالن مسابقات

در کرده باشند. ل و مبلغ ورودی را آنالین پرداختثبت نام خود را از طریق سایت تکمی

  صورت تکمیل ظرفیت قبل از روز مسابقه جدول بسته خواهد شد.

 

 برنامه مسابقات:

 15 14 9 تاریخ روز

  1-5دور   5/2/98 پنج شنبه

 مسابقه برق آسا  6-9دور  6/2/98 جمعه

 

 

 

http://www.eslchess.ir/


 

 

 )مبالغ به تومان(: جوایز

 60000 1800نفر اول زیر  200000 نفر اول

 60000 1600نفر اول زیر  150000 نفر دوم

 60000 نفر اول بانوان 100000 نفر سوم

نفر اول شهرستان  80000 نفر چهارم

 اسالم آباد

70000 

نفر دوم شهرستان  70000 نفر پنجم

 اسالم آباد

50000 

نفر اول بدون  70000 نفر ششم

 ریتینگ

60000 

بدون  دومنفر  60000 سال 16نفر اول زیر 

 ریتینگ

50000 

 1200000 مجموع 60000 سال 14اول زیر نفر 

 

 توضیحات:

 )باالتر( تعلق خواهد گرفت. یک جایزه فقط نفر به هر

در آن  شرکت کننده 5نفر اول،سایر جوایز منوط به شرکت حداقل  6به غیر از جوایز 

 میباشد. بخش

)بازیکنان به بازیکنان بدون ریتینگ تعلق نخواهد گرفت. 1600و  1800جایزه نفر اول زیر 

 .ریتینگ جایزه مجزا دارند(بدون 

 به بعد خواهد بود. 5/2/82سال متولدین  16مالک جایزه زیر 

 به بعد خواهد بود. 5/2/84سال متولدین  14مالک جایزه زیر 



 

 

 

 :آیین نامه مسابقه برق آسا

 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت خواهد بود. 2دقیقه +  3زمان مسابقه .1

 دور )بنا به تعداد شرکت کنندگان( برگزار خواهد شد. 13یا  11مسابقه در .2

هزارتومان خواهد بود.پس از  20 ، 5/2/98 مورخ پنجشنبهشب  12 تا ساعت هورودی.3

 هزارتومان افزایش خواهد یافت. 30به  هآن ثبت نام آنالین بسته خواهد شد و ورودی

 همانند جدول سریع محاسبه میشود..پوئن شکنی این بخش 4

 یک جایزه )باالتر( تعلق خواهد گرفت. فقط هر نفربه .5

 

است که  بازیکنانینفر میباشد.اولویت با  70 نکته مهم:حداکثر ظرفیت سالن مسابقات

کرده باشند.در  ل و مبلغ ورودی را آنالین پرداختثبت نام خود را از طریق سایت تکمی

 صورت تکمیل ظرفیت قبل از روز مسابقه جدول بسته خواهد شد. 

 

 )مبالغ به تومان(: جوایز بخش برق آسا

 70000 نفر پنجم 150000 نفر اول

نفر اول بدون  100000 نفر دوم

 ریتینگ

70000 

نفر اول شهرستان  80000 نفر سوم

 اسالم آباد

70000 

 610000 مجموع 70000 نفر چهارم

 



 

 

 

 خوابگاه:

هزارتومان پذیرای  5 هر نفرلن برگزاری مسابقات به ازای سا جنبخوابگاه عمومی 

 محترم خواهد بود. بازیکنان

خواهد بود،اولویت با بازیکنانی است که در  نفر 03حداکثر ظرفیت خوابگاه عمومی 

 زینه خوابگاه را پرداخت کرده باشند.ه نم ثبت نام آنالیهنگا

 پذیرای بازیکنان است.هزارتومان هم  40به ازای هر نفر  خانه معلم

اسالم آباد غرب،شهریارشهر،خیابان شهید نامجو،کوچه  مسابقات:آدرس محل برگزاری 

،هیات شهید عبدالکریم رشیدی،ابتدای درب ورودی مجموعه ورزشی شهید شهبازی

 شطرنج

 خیابان راه کربال،رو به روی آموزش و پرورش آدرس خانه معلم:

 

م اقدام در صورت داشتن هرگونه سوالی با شماره های زیر از طریق تماس و یا تلگرا

 فرمایید:

 0918 336 4089محسن محمدی)رییس هیات(: 

 0936 795 2553 محمد فتاحی)دبیر هیات(:

 

  https://t.me/eslchess کانال تلگرام هیات شطرنج اسالم آباد غرب:

  https://t.me/irchess :انجمن شطرنج ایرانکانال 

 


