
      

 

 آسیا رده های سنی شطرنج قهرمانی مسابقات 

 سال 18 و 16  ، 14 ، 12 ،  10 ، 8 زیررده سنی  ،دختران و آزاددو بخش 

 1400آبان  2مهر تا   30دختران 

 1400آبان   9تا  7 پسران 

 دعوت

 این (FIDE) شیرنج  المللی بون  فدراسیون   و (ACF) آسیو   شیرنج   فدراسیون   حمایت تحت  هند  شیرنج   فدراسیون 

سیا   آسیوای جناجا  شیرنج قهنماجی آجالین   مسیاباا  در  شینکت  بنای  آسیوا شیرنج   ملی  های  فدراسیون  همه از که دارد را افتخار

در  1400آبا   9تا    7در بخش دختنا  و از   1400 آبا  2تا   مهن  30  از  که سییا  18  و 16  ،14 ،12  ،10  ،8  زین  رده سیی ی 2021

 .به عمل آورد دعن  ،شندمی بنگزار تنرجلن در آجالین بصنر  بخش پسنا ،

 عمومی مقررات و قوانین

 سیه به  .شیندمی اداره FIDE  آجالین شیرنج   مانرا  تنسی   و  اجفنادیبصینر    2021  آسیوای  جناجا  شیرنج   قهنماجی  آجالین  مسیاباا 

،  سی ی  هایرده تمام  رد بنجز  پ  از آ   و جانه  سیس   طال،مدا    تعداد ابتدا مجمنع بناسیا   ها،مدا   تعداد به  تنجه  با بنتن  فدراسیون 

 .شندمی اهدا جنایزی

 مشارکت

 بخشدر دو    جداگاجه مسیاباا   با سیا  18 زین و سیا   16 زین سیا ، 14 زین سیا ،  12  زین  سیا ، 10 زین سیا ، 8 زین  شیامل رده  6

 .دارد وجند آزاد و دختنا 

خند   فدراسیون  عضین -بند  بازیک ا  اسیت واجد شینای که منبنط به - FIDE Handbook Reg B.04 قناجون طبق  باید  بازیک ا 

 .باش د



 :هست د شنکت به مجاز زین  س ی  های رده در  بازیک ا 

 آ  از  بعد یا 2013 ژاجنیه  1 متنلد:  سا  8 زین

 آ  از  بعد یا 2011 ژاجنیه  1 متنلد:  سا  10 زین

 آ  از  بعد یا 2009 ژاجنیه  1 متنلد:  سا  12 زین

 آ  از  بعد یا 2007 ژاجنیه  1 متنلد:  سا  14 زین

 آ  از  بعد یا 2005 ژاجنیه 1  متنلد:  سا  16 زین

 آ  از  بعد یا 2003 ژاجنیه  1 متنلد:  سا  18 زین

ها باید از طنیق فدراسیون  شرنج  کونر  جامثبت .ک د جامثبت  رده هن بنای  بازیکن  تعداد هن  تناجدمی  آسیوا شیرنج   ملی فدراسیون  هن

  حسییا   ودی فوده(  )آی FIDE ID  ،جام ثبت از  قبل  باید  بازیک ا  همه. شییندجمی  پذینفته  فندی  هایجامثبتبازیکن صیینر  گوند،  

 .باش د داشته  Tornelo کاربنی

بازیک ا  تحت  رفتار  کامل  مسیونلوت  و  بنده  فدراسیون  ه آ جمای د  گندد،شیرنج  هن کوینر معنفی میفندی که از طنف فدراسیون   

  پنوفیاییل  ثبیت  و  Task Manager Always on Top کند   بیاز جحنه  ،بیازیک یا   بیه  بیایید  جمیای یدگیا  .دارد  عهیده  بن را جمیای یدگی خند

 .ده د آمنزش را  Tornelo در  بازیک ا 

  فدراسیون  بهرا پن جمنده و    -شیده  ضیمومه-  ورود فنمبایسیتی   اسیت،  پذینفته  را  جامه  دعن  که فدراسیونجی  هن ،1400  مهنماه  6  تا

 .ک د ارسا  آسوا شرنج  فدراسون  بهآ  را   سیو ک بنگزارک  ده

 مالی مقررات

  جنیمه  مهلت، این  از  پ  .شند  پنداخت1400  مهنماه  6  تا  جام ثبت  با  همناه  باید هزی ه. است  دالر 50  بازیکن هن بنای ورودی هزی ه

 .است بازیکن  هن بنای دالر 25 ورودی  هن بنای با تأخون  جام ثبت

ی به زد باجک مله حسیا  ارزی فدراسیون  شیرنج  جینرو ب 45ی معاد   نر  ارزصیورودیه به متااضیوا  می تناج د جسیبت به پنداخت 

نما  به شیماره کار  زار تو پاجصید هک مولون  مولون  ریا  معاد  ی  15غ ریالی  و یا واریز مبل 2145410000186شیماره حسیا  

 قدام جمای د.ز سه ش به شوم مهنماه ارو 22:00ساعت  تا  6037991899903003  جزد باجک ملی  نجفدراسون  شر

ی جاجبی همچ ون هزی ه هاو   ابت اردوب یسیت هزار تنما دوعاد   م  دو مولون  ریا غ متااضیوا  می بایسیت جسیبت به پنداخت مبل

 جمای د.اقدام  

هزار تنم   هزینه آم ده س زی    200از پنداخت    1399ق ت قهنم جی رده ه ی سنی کشنر  بنجم مس پفنات اول ت   : جصنهبت

 رودیه را پنداخت جم یند. می ب یست هزینه وف ًصن  در رویدادنرت تم یل به شنکت  صدر    ف بنده ومع 



 بازیک ا   ،جوینجد مویخ   هاپنداختی  و  هاورودیه همه که  زماجی  تا  شیند.  جهایی  آ  از  قبل  یا 1400  مهنماه  6 در  باید هاپنداخت  تمام

 .شنجدکوی شنکت داده جمیقنعهدر 

؛ تصینین فوش قوق تنلد، شیماره واتسیاو و تما خ دتاریجمه شی اسی امه، و یا تن  نرح از پاسیسین واضیی بایسیت تصینااضیوا  ممت

به ام رسیا  واتسیاو ق پواز طنی اسیه فوده خند را و شی ک  رسیمیه، ع م در فودواریزی، آدر  ایمول، جام در سیایت تنرجلن مویابه جا

 ارسا  جمای د. 09113843048جم خاطنه عزیزی به شماره خاسنکار 

 مسابقات سیستم 

 .بن مساباا  حاکم است آجالین شرنج  بنای FIDE مانرا  و  شندمیاججام   دور 9 در سنئوسی روش به  مساباا 

 جوانمردانه بازی قوانین

کونر خند  حنفی 3  کد  با  باید بازیک ا   .ک  د  بازی  (desktopکامسونتن شیخصیی )  یا  (laptop)  تاولپ روی تناج د  می فا   بازیک ا 

(IRI  ) وارد خند  جام و سیی ی  رده ،بنای اینا Zoom  داورا  .شیینجد  Zoom  ت ظوما   بازی،  هن  شیینوع از  قبل  باید سیی ی  رده هن در  

 .کامسونتن خندش است به دستنسی به مجاز  بازیکن فا   .ک  د بنرسی را بازیک ا   Zoomکامسونتنها و  

  ت ظوما   و دوربون دارای که  بازیک اجی فا  .شیند ک تن   پاجنراما  جاجبی دوربون  و جلنیی دوربون  ها، دوربون تنسی   باید  بازیکن هن

 .دهد جوا  را بازیکن از واضحی  جمای  باید دوربون  .بند خناه د بازی به  مجاز ،هست د  دستگاه مجاز

 شند.  اعما  تالب  ضد FIDE حفاظتی  اقداما   و FIDE تالب ضد مانرا   با  مرابق باید جناجمنداجه  اقداما   بازی،  هن در

 .باش د جظن تحت  Tornelo Live Fair Reports تنس   باید  بازیک ا 

 هن  یا  بازی محل در الکتنوجوکی  یا ارتباطی  وسیایل سیاین  یا همناه  تلفن  از اسیتفادهشینجد،  بجز مناردی که تنسی  داورا  زوم تأیود می

 .است مم نع  کسی هن بنای مجاور م راه

  از  جلنگونی بنایصییدای دوربون روبنو همووییه باید باز بماجد.    .اسییت متصییل  Zoom به  بازیکن هن که  ببو  د  باید  Zoom  داورا 

  .جوسیت   مجاز  بازیک ا   بنای مجازی  زوم  زمو ه  پ   یا  فنیزه د  هدفن ، از اسیتفاده  .بب دید را  )دوم(  جاجبی دوربون صیدای بازخنرد،

 از بونو  جباید ش وده شند.  صداییهوچ   .باشد بنخنردار  کافی جنر از  باید  بازی محل

  جهایی  تصییموم  با زما   هن در  اسییت ممکن  بازیک ا   .ک  د همکاری  و  رعایت را  جناجمنداجه  بازی  قناجون  باید  ک  دگا  شیینکت همه

 .شنجد حذف جناجمنداجه بازی قناجون اسا  بن داورسن

  اقداما   به جسیبت  قضیایی حنزه هن در  دادگاهی  در  یا و  موینر   داوری،  طنیق از  جدارجد حق  آجها که  ک  دمی منافات  بازیک ا  همه

 .جدارجد را  مساباا  طن  در  شده ایجاد  هایکویقنعه بنای جظن تجدید درخناست حق  ک  دگا  شنکت  .ک  د  تجدیدجظن  مذکنر

 .داشت جخناه د را مساباا  به منبنط خسار  جبنا   یا  مالی  غنامت مرالبه حق بازیک ا   قهنماجی،  مساباا   در  جام ثبت  با



 در که  منضییینعاتی منرد  در  یا  ک د  روز  به  را  مانرا   دهد، تغوون  قبلی اطالع  با را  بنجامه دارد حق بنگزارک  ده  رویداد، منفاویت بنای

 .ک د گونیتصموم  جوده ذکن  فعلی مانرا 

 ( زوم)  ویدیویی کنفرانس سیستم  داوران

 فا   هارایاجه همه که  ک  د اجبار  باید فدراسیون  هن بنای  شیده تعوون  )سیوسیتم ک فناج  ویدویی(  VCS داورا   بازی، شینوع  از  قبل

کامسونتن  در  تناجدجمی دیگنی افزار جنم  یا  بنجامه  سیییایت، و   هوچ  ،  Zoom و  Tornelo جز به  .ک  د  اجنا منورگن یک  در  راتب   یک

 .باشد باز  بازیکن

  . ده د قنار Always on Top در حالت را  Task Manager  و  بگذارجد  اشییتنا  به زوم  در  را خند دسییکتاو صییفحه  باید  بازیک ا 

 هووت اصیلی، داور  فا  که شیند حاصیل  اطمو ا   باید .شیند  ضیب  بنگزارک  ده تنسی  ک فناج   ویدئن پلتفنم تصیاوین اسیت ممکن

 لزوم  صینر  در(  FPL)  جناجمنداجه بازی  کموسیون   و(  EDC)  اجضیباطی  و اخالق   کموسیون   اعضیای  و -وجند صینر  در-  متخصیصیا 

 .باش د داشته دستنسی آ  به تناج د  می

 زمانی کنترل

 در حنکت  اولون شینوع از حنکت هن در  ثاجوه پاداش زماجی 10به همناه   دقواه 15  بازیکن  هن-  بازی به صینر  سینی) )رپود( اسیت

 .شند شنوع سنداور تنس   باید  ها  بازی تمام  ساعت .دارد اختوار

 کشیقرعه

 سیفود او   دور در  بازیکن شیماره یک جدو ،.  شیند اججام(  Tornelo/Swiss Managerجاوافن ) روی بن  باید  سینئو   قنعه کویی

 .است

 هایحنیف وجند  صینر  در  ،اجدامتوازا  را کسیب کنده  درصید 50 از بوش  که مویتن  دارجد فدراسیون که   بازیک اجی  آخن،  دور در

 دور هن از  پ   وقت اسینع در  هاکوییشیند. قنعههای مم نع، تنسی  سینئو  مِ جوجن ک تن  میک  د. بازیبا هم بازی جمی  جایگزین،

  .باشد اجتظار در تجدیدجظن درخناست ای که مگن شنجدمی م تون  chess-results.com در



 مسابقات برنامه 

 

 تاریخ ( به وقت تهرانزمان ) رویداد

 جلسه ف ی

 جمای دگا   فا  23/07/1400 09:30

 جلسه داورا  

 24/07/1400 09:30 ) دختنا ( تنرجلن آزمایوی بازی

 25/07/1400 09:30 ) پسنا (  تنرجلن آزمایوی بازی

 آبا  دختنا   2مهن تا 30

 08:00 کامسونتن بازیک ا  اجدازی راه

30/07/1400 

 09:00 افتتاحوه 

 09:30 دور او 

 11:00 دور دوم 

 12:30 دور سنم

 09:30 دور چهارم

 11:00 دورپ جم 01/08/1400

 12:30 دور شوم

 09:30 دور هفتم 

 11:00 دور هوتم  02/08/1400

 12:30 دور جهم 

 آبا  پسنا  9تا  7

 08:00 کامسونتن بازیک ا  اجدازی راه

07/08/1400 

 09:00 افتتاحوه 

 09:30 دور او 

 11:00 دور دوم 

 12:30 دور سنم

 09:30 دور چهارم

 11:00 دورپ جم 08/08/1400

 12:30 دور شوم

 09:30 دور هفتم 

 11:00 دور هوتم  09/08/1400

 12:30 دور جهم 

 014/08/1400 09:30 )دختنا  و پسنا (  مناسم اهدای جنایز



 امتیازدهی

 باخت بنای امتواز (0) صیفن  و تسیاوی بنای امتواز( 5/0)  جوم  بند،  بنای امتواز(  1) یک.  شیندمی محاسیبه  هابازی امتواز  با فندی  تای ج

 .شندمی در جظن گنفته

  پوئن شکنی سیستم 

  ماام   بنای  بازیکن چ د  یا  دو  مسیاباا   پایا   در اگن .شیندمی تعوون  آمده دسیت  به  امتوازا   تعداد اسیا  بن  بازیک ا   جهایی  ب دیرده

 شند:های زین )به تنتوب( استفاده میشک یب دی بون آجها از پنئنبنای رده  ک  د،  مساوی جایزه  هن  یا او 

 (باش د  کنده  بازی  یکدیگن  ماابل مساویبا امتواز  بازیک ا   اگن) بازی مستاوم .1

 بووتن بند  تعداد .2

 (شنجدمحسن  می سفود  با بازی  جوده  اججام  بازیهای)  سواه با رجگ بووتنبازیهای    تعداد .3

  1  قر) شده زهنلتبنخ .4

 زبنخ هنلت .5

 

 جوایز

 تمام به الکتنوجوکی شینکت  شیند. گناهیمی اهدا های قهنماجی الکتنوجوکیحکم  ،رده هن  در( بنجز و  جانه  طال،) بنتن  بازیکن 3 به

 .شندمی داده  بازیک ا 

 .کند خناه د  دریافت الکتنوجوکی تویخو   گناهی  ها،رده همه در  شیده  آوریجم)  هایمدا  ب دیرتبه  با بنتن، فدراسیون  سیه

 (بنجز پ  از آ  و  جانه سس  طال، بووتن  تعداد به تنجه  با به تنتوب)

 استیناف کمیته

  از ذخونه  دو  و دیگن  عضین دوگندد. این کموته شیامل  اجتخا  می آسیوا شیرنج  فدراسیون  رئو  تنسی  اسیتو اف کموتهرئو  

 .باشدمی مختلف هایفدراسون 

 در دارد حق عضیین هن  حا ، این  با.  جدارجد را  خند فدراسییون  به منبنط سییناال  به داد   رأی حق کموته اعضییای از یک  هوچ

 .ک د شنکت  هابحث

  آدر  به منبنطه بازی  پایا  از  پ  دقواه 10 ظنف  ، اسیتو اف  کموتهو رئو    سینداور به کتبی  صینر  به  باید اعتناض هنگنجه

asianchessfederation@yahoo.com  قابل  اعتناض،  تایود صییینر  در. این هزی ه شیییند ارسیییا  اعتناض هزی ه به همناه  

 .است استنداد



 .شند ارسا   asianchessfederation@yahoo.com آدر  بهپنداخت و    Paypal تنس و   دالر 100 اعتناض هزی ه

 .شندمی تنتوب اثن داده  بالفاصله و االجنا الزم  قرعی، جظن  تجدید کموته تصموم

 دستیارانش و سرداور

 .ک دمی تعوون را  مااما   ساین و الزم داورا  کمک همچ ون و سنداور  ،ف ی  جمای ده،  آسوا شرنج  فدراسون  رئو 

 پنشیش تحت که  جزئواتی سیاین به  رسیودگی  بنای را  اضیافی  کتبی  مانرا  آسیوا  شیرنج   فدراسیون   موینر   با  تناجد  سینداور می

 .ک د صادر جوست، مانرا  این

 


