آیین نامه بیست و دومین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی لیگ دسته یک آقایان کشور
 14لغایت  19آذر به میزبانی استان خوزستان
هدف از برگزاری این رقابتها باال بردن سطح کمی و کیفی ورزش شطرنج و ایجاد پشتوانه مناسب برای لیگ برتر کشور ،ترغیب و تشویق مراکز مختلف علمی ،فرهنگی،
ورزشی و  ...برای فعالیت در این ورزش و ایجاد فضای مناسب برای حضور و رقابت سالم شطرنجبازان استانها و شناخت بازیکنان مستعد است.
شرایط مسابقه :
.1

مسابقات در شهر اهواز برگزار میگردد .و کمیته لیگ مسئول برگزاری مسابقات است.

.2

اداره کل ورزش و جوانان و هیئت شطرنج استان خوزستان میزبان مسابقات هستند.

.3

سهمیه هر استان یک تیم است حضور تیمهای اضافی با ارائه معرفی نامه طبق بند  4مجاز میباشد.

.4

ارائه معرفینامه از اداره کل ورزش و جوانان یا هیئت شطرنج استان متبوع الزامی میباشد.

مسابقات به صورت تیمی برگزار میشود و تعداد نفرات هر تیم  5بازیکن میباشد که بر روی  4میز رقابت خواهند کرد .برای هر بازی حضور حداقل  3بازیکن
.5
الزامی است .در غیر این صورت پس از پایان زمان غیبت مجاز ،تیم بازنده محسوب خواهد شد ( .برد تیمی  2بر  0و امتیار بازی  4بر ) 0
-5الف) عضویت معتبر کلیه بازیکنان در سیستم جامع فدراسیون الزامی است.
-5ب) هر تیم فقط می تواند یک بازیکن خارجی داشته باشد .اخذ مجوز فدراسیون شطرنج برای بازیکنان خارجی الزامی است.
-5ج) مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه بازیکنان مشمول الزامی است.
 -5د) تنظیم قرارداد یا توافق نامه بازیکنان با مربی یا سرپرست پس از تایید هیات شطرنج استان مربوطه
 -5ه ) تیم ها موظف به استفاده از لباس متحدالشکل می باشند.
.6

حضور بازیکنان لیگ برتر(نیم فصل دوم) سال  1396در قالب تیمهای این مسابقات ممنوع میباشد.

.7

مسابقات به روش سوئیس تیمی برگزار میشود (تعداد دورها به نسبت تیمهای شرکت کننده تعیین خواهد شد)

-7الف) در صورتی که تعداد تیم ها کمتر از  11تیم باشد .به صورت دوره ای تیمی برگزار می گردد.
.8

زمان بازیها  90دقیقه برای کل بازی با  30ثانیه اضافه به ازاء هر حرکت میباشد.

.9

اعضاء هیات ژوری لیگ قبل از دور اول تعیین و معرفی خواهند شد.

 .10سه تیم برتر طبق آییننامه به مسابقات لیگ برتر صعود خواهند کرد.
 .11رده بندی تیمها براساس مجموع امتیازات کسب شده )  ( Game Pointدر پایان مسابقات تعیین میشود.
 .12در صورت تساوی دو یا چند تیم ،از روش شکستن امتیاز به شرح زیر استفاده خواهد شد :

الف) امتیاز تیمی )  ( Match Pointب -دیدار مستقیم

ج – برگر تیمی

رده بندی نهايی ميزها بر اساس مجموع امتيازات کسب شده می باشد.در صورت تساوی امتياز
بين دو يا چند بازيکن از روش شکستن امتياز به ترتيب زير استفاده می گردد :
الف) درصد امتياز باالتر

ب) تعداد بازی بيشتر

ميزهای  1تا  : 4موظف به انجام  %60بازيها می باشند 5 .بازی از  7دور
ميز  : 5موظف به انجام  %40بازيها است 3 .بازی از  7دور
 .13جوایز تیمهای برتر به شرح ذیل خواهد بود :

ج) تيم برتر

مقام اول  2200،000 :تومان  +جام قهرمانی ،حکم ،مدال
مقام دوم  1800،000 :تومان  +جام ،حکم ،مدال
مقام سوم  1200،000 :تومان  +جام ،حکم ،مدال
 به نفرات برتر میزهای پنجگانه حکم و مدال اعطا می گردد. .14قوانین فیده حاکم بر مسابقات میباشد.
 .15ورودیه تیمهای شرکتکننده سهمیه هر استان مبلغ  10/000/000ریال میباشد.
 .16تیمهای اضافه بر سهمیه هر استان برای حضور در مسابقات میبایست مبلغ  12،000،000ریال به عنوان ورودیه پرداخت نمایند.
 .17اسکان کلیه تیمهای سهمیه به صورت رایگان می باشد .سایر تیم ها با پرداخت هزینه می توانند از امکانات اسکان بهره مند گردند.
 .18تیمهای شرکت کننده حداکثر تا تاریخ  96/9/8فرصت دارند اعالم آمادگی خود را کتباً به فدراسیون شطرنج به شماره فاکس ( )88961514-021یا هیئت شطرنج
خوزستان به شماره  061 -33381121ارسال نمایند.
 .19حضور نمایندگان تیمها با شناخت کامل از بازیکنان تیم (به همراه یک قطعه عکس بازیکنان) در مراسم قرعهکشی الزامی است.
 .20نتایج مسابقات جهت محاسبه درجه بینالمللی به فدراسیون جهانی ارسال خواهد شد.
 .21جدول زمانبندی مسابقات به شرح زیر میباشد :
جدول  7دوری

روز
سه شنبه

تاریخ

 9:30صبح

ساعت 17

 96/9/14ورود تیمها جلسه فنی (ساعت  / )15دور اول

چهارشنبه

96/9/15

دور دوم

دور سوم

پنج شنبه

96/9/16

-

دور چهارم

جمعه

96/9/17

-

دور پنجم

شنبه

96/9/18

-

دور ششم

یکشنبه

 96/9/19دور هفتم
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جدول  9دوری

روز
سه شنبه

تاریخ

 9:30صبح

ساعت 17

 96/9/14ورود تیمها جلسه فنی (ساعت  / )15دور اول
دور دوم

دور سوم

چهارشنبه

96/9/15

پنج شنبه

 96/9/16دور چهارم

دور پنجم

جمعه

 96/9/17دور ششم

دور هفتم

شنبه

96/9/18

-

دور هشتم

یکشنبه

96/9/19

دور نهم

اختتامیه ساعت 14

هر گونه تغییری روز سه شنبه مورخ  96/9/14ساعت  15:00در جلسه فنی به اطالع خواهد رسید.
محل برگزاری و اسکان  :اهواز – کیانپارس – خیابان  14غربی فاز دوم خانه شطرنج
تماس  09166005275 :عبداالمیر خطیب زاده  /مجتبی یوسفی راکی  / 09166021620امیر بساق زاده 09357716961
 /تلفکس هیات 061-33381121 :

