دومین دوره مسابقات تیمی قهرمانی باشگاه ها ،مدارس و دستجات آزاد شطرنج بانوان کشور
 8لغایت  12بهمن ماه  - 1397البرز
اهدف مسابقه :
الف :باال بردن سطح کمی و کیفی ورزش شطرنج و ایجاد پشتوانه مناسب برای بانوان کشور
ب :ترغیب و تشویق مراکز مختلف علمی ،فرهنگی و ورزشی و ...برای فعالیت در این ورزش
ج :ایجاد فضای مناسب بر ای حضور و رقابت سالم شطرنج بازان استان و شناخت بازیکنان مستعد
شرایط مسابقه:
 .1مسابقات در شهر کرج برگزار میگردد.
 .2اداره کل ورزش و جوانان و هیئت شطرنج استان البرز میزبان مسابقات هستند.
 .3هر استان می تواند با تقبل هزینه هر تعداد تیم به این دوره از مسابقات معرفی نماید .حضور تیم های مدارس شطرنج
بالمانع است.
 .4ارائه معرفی نامه از اداره کل ورزش و جوانان یا هیئت شطرنج استان متبوع الزامی می باشد.
 .5قوانین فیده حاکم بر مسابقات است.
 .6مسابقات به صورت تیمی برگزار می شود و تعداد نفرات هر تیم  5بازیکن می باشد که بر روی  4میز رقابت خواهند کرد.
 oعضویت معتبر کلیه بازیکنان در سیستم جامع فدراسیون الزامی است.
 oاخذ مجوز فدراسیون شطرنج برای بازیکنان خارجی الزامی است.

 .7هر تیم باید کاپیتان خود را قبل از شروع مسابقات معرفی نماید .کاپیتان باید در موعد مقرر قبل از شروع دور و قبل از
نشستن بازیکنان  ،ترکیب دور تیم خود را به سرداور ارائه دهد.
 .8مسابقات به روش سوئیس تیمی برگزار می شود (تعداد دورها به نسبت تیم های شرکت کننده تعیین خواهد شد)
 .9زمان بازی ها برای لیگ استاندارد  90دقیقه  30 +ثانیه برای هر حرکت می باشد و برای لیگ سریع  15دقیقه  +دو ثانیه برای هر
حرکت و زمان بازی های لیگ برق آسا  3دقیقه  +دو ثانیه برای هر حرکت می باشد.
تبصره :زمان تاخیر برای مسابقه استاندارد  30دقیقه بعد از استارت می باشد.
 .10رده بندی نهایی تیم ها بر اساس امتیاز مسابقه  match pointمی باشد (برد  2امتیاز – تساوی یک امتیاز و باخت صفر امتیاز )
 .11در صورت تساوی  2یا چند تیم از روش شکستن امتیاز به شرح زیر استفاده خواهد شد :
الف) ( game pointامتیاز بازی)

ب)رویارویی مستقیم دو تیم

ج) برگر تیمی

 .12جوایز تیم های برتر برای سه لیگ استاندارد سریع و برق آسا بشرح ذیل خواهد بود:
مقام اول :جام قهرمانی -حکم -مدال
مقام دوم :جام – حکم  -مدال
مقام سوم :جام -حکم -مدال
 .13به سه نفر اول میزهای پنج گانه در سه لیگ استاندارد سریع و برق آسا حکم و مدال اهدا می گردد.
 .14رده بندی بازیکنان در میزهای پنج گانه مسابقات بر اساس اولویت های زیر مشخص می گردد.
الف)درصد امتیاز بیشتر
ب) تعداد بازی بیشتر

ج) تیم باالتر
 oبازی انجام نشده در محاسبه امتیاز انفرادی محاسبه می گردد.
 oحد نصاب بازی ها برای میزهای یک تا چهار  %60و میز پنج  %50می باشد.
 .15تیم های شرکت کننده هر استان می بایست مبلغ  7/000/000ریال برای مسابقه استاندارد و 1/500/000ریال برای مسابقه سریع
و  1/500/000ریال برای مسابقه برق آسا به عنوان ورودیه به برگزار کننده پرداخت نمایند .شماره کارت هیات شطرنج استان
البرز  6104337874090275پس از واریز عکس آن از طریق تلگرام برای آقای کیان پور ارسال گردد.
تبصره :شرکت در لیگ سریع و برق آسا اختیاری می باشد.
 .16اسکان تیم های اول هر استان از سوی میزبان در خوابگاه به صورت رایگان تامین می شود و برای سایر تیم ها هر شب به ازای
هر بازیکن  250/000ریال می باشد.
 .17تیم های شرکت کننده حداکثر تا تاریخ  97/10/26فرصت دارند اعالم آمادگی کتبی خود را به فدراسیون شطرنج به شماره فکس
( )02188951514ارسال نمایند و مبلغ ورودیه را به حساب هیات شطرنج استان البرز واریز نمایند و بعد از این تاریخ تیم های
نماینده استان ها سهمیه اسکان رایگان ندارند.
 .18حضور نمایندگان تیم ها با شناخت کامل از بازیکنان تیم (به همراه یک قطعه عکس بازیکنان) در مراسم قرعه کشی الزامی است.
 .19نتایج مسابقات جهت محاسبه درجه بین المللی به فدراسیون جهانی ارسال خواهد شد.
 .20هیا ت ژوری در آغاز مسابقات تعیین خواهد شد( .اعضای هیئت ژوری  5نفر هستند و جلسه با حضور  3نفر رسمیت می یابد).
 .21در صورت اعتراض به رای سرداور یا همکاران او بایستی مورد اعتراض به صورت کتبی به ضمیمه پنجاه هزار تومان وجه نقد توسط
کاپیتان تیم حداکثر  15دقیقه پس از بازی مربوطه به سرپرست مسابقات یا ناظر فدراسیون تسلیم گردد .در صورت وارد بودن
اعتراض مبلغ مزبور مسترد خواهد شد.
 .22برنامه مسابقات بشرح زیر می باشد:
جدول زمان بندی مسابقات ( 7دور)
روز

تاریخ

ساعت  9:30صبح

ساعت 17

دو شنبه

97/11/08

دور اول

دور دوم

سه شنبه

97/11/09

دور سوم

دور چهارم

چهارشنبه

97/11/10

لیگ برق آسا

دور پنجم

پنج شنبه

97/11/11

دور ششم

لیگ سریع (ساعت )15:30

جمعه

97/10/12

دور هفتم

اختتامیه

محل برگزاری :البرز – کرج – مجموعه ورزشی کیانپور – هیئت شطرنج استان البرز
تلفن تماس 02632862269:
محل اسکان :مهرشهر-ابتدای بلوار ارم -سه راه شهرداری بلوار دانش -بهد از سینما پرشین -باشگاه پیشکسوتان(ایرانمهر)
تلفن تماس02633419763:

کمیته لیگ فدراسیون شطرنج

