آیین نامه مسابقات شطرنج جام رمضان گلستان (ریتد)6931-
 6خرداد ماه - ۹۳۱6گرگان
ّیژٍ ریتیٌگ داراى سیز  ّ ۰۰۲۲ثذّى ریتیٌگ

ُیبت ػطزًج ػِزطتبى گزگبى در ًظز دارد ثبُوکبری طبسهبى فزٌُگی ّرسػی گزگبى هظبثمبت
جبم رهضبى گزگبى را ثب ػزایظ سیز ثزگشار ًوبیذ.
سهبى ّ ػزایظ هظبثمَ :
 -1ػزّع ػٌجَ  6خزداهبٍ - 19۹6ثؼذ اسافطبر  ,طبػت ُ ۰1:9۲ز ػت در ػِز گزگبى ثزگشار
خْاُذ ػذ.
-۰ػزکت ثزای ػوْم افزاد دارای ریتیٌگ ثیي الوللی ّ ثذّى ریتیٌگ آساد هی ثبػذ.

- 9ػضْیت در طیظتن جبهغ فذراطیْى ػطزًج الشاهی ّ اججبری هی ثبػذ.
-4ثبسیکٌبى سیز ریتیگ  ّ ۰۰۲۲ثذّى ریتییگ هیتْاًٌذ در ایي هظبثمبت ػزکت ًوبیٌذ.
- ۵همزرات فذراطیْى جِبًی ػطزًج (فیذٍ) حبکن ثز هظبثمبت هی ثبػذ.
- ۶اػتزاض ثَ رای داّر ثب تمبضبی کتجی ّ پزداخت هجلغ  ۵۲۲۲۲۲ریبل تب  1۵دلیمَ پض اس
پبیبى دّرثبسی اهکبى پذیز هیجبػذُ .یئت ژّری تصوین گیزًذٍ آخز اػتزاض هیجبػذ ّ.چٌبًچَ
هؼخص گزددحك ثب ػبکی ثبػذ هجلغ فْق هظتزد هیگزدد.
تؼذاد دّرُب:
- ۷هظبثمبت در ۷تب  ۹دّر ثَ رّع طْئیظی ثب تْجَ ثَ تؼذاد ػزکت کٌٌذگبى ثزگشار هی گزدد.
سهبى ثبسی:
- ۸سهبى ثبسی ثزای ُز ثبسیکي ػجبرت اطت اس  ۶۲دلیمَ( ) ۰×۶۲ثزای کل ثبسی ثب  9۲ثبًیَ ّلت
اضبفی ثَ اسای اًجبم ُز حزکت اس اّلیي حزکت ثبسی.
-1۲تبخیز هجبس ثبسیکي در ػزّع ثبسی  9۲دلیمَ پض اس آغبس ثبسی تْطظ داّر هیجبػذ.
-11غیجت غیز هجبس ثَ هٌشلَ اًصزاف اس اداهَ هظبثمبت هحظْة ػذٍ ّ ػبهل هحزّهیت اػالم
ػذٍ اس طْی فذراطیْى ًیش خْاُذػذ.
ردٍ ثٌذی ّ پْئي ػکٌی:
- 1۰ردٍثٌذی ثزاطبص هجوْع اهتیبسات کظت ػذٍ ُز ثبسیکي در پبیبى هظبثمبت تؼییي خْاُذ
ػذ .چٌبًچَ دّ یب چٌذ ثبسیکي اهتیبسات
یکظبى کظت کزدٍ ثبػٌذ ثزای تؼییي رتجَ آىُب اس رّع ػکظتي اهتیبس ثَ ػزح سیز ّ ثَ تزتیت
اّلْیت اطتفبدٍ هی گزدد.
الف -رّیبرّیی هظتمین (اگز ثبسیکٌبى ُن اهتیبسُ ،وَ ثبُن ثبسی کزدٍ ثبػٌذ )
ة -ثْخ ُْلش لطغ ػذٍ 1
ج-ثْخ ُْلش لطغ ػذٍ ۰

)د -ثْخ ُْلش هتْطظ 1

ص -هجوْع ثْخ ُْلش

- 19جذّل فْق جِت هحبطجَ ریتیٌگ اس طزیك فذراطیْى ػطزًج ثَ فیذٍ ارطبل خْاُذ ػذ.

ّ -11رّدیَ هظبثمبت  ۷۲۲/۲۲۲/-ریبل
تجصزٍ  :ثبسیکٌبًی کَ تب طبػت  ۰1:۲۲ػت ً 19۹۶/9/۵ظجت ثَ ثجت ًبم ّ ّاریش ّجَ
الذام ًوبیٌذ ػبهل تخفیف  ۰۲۲۲۲۲ریبل هیؼًْذ ۵۲۲/۲۲۲/- ( .ریبل )
 - 14جْایش هظبثمبت:همبم اّل

4/۲۲۲/۲۲۲/-

ریبل

همبم دّم

9/۲۲۲/۲۲۲/-

ریبل

همبم طْم

۰/۲۲۲/۲۲۲/-

ریبل

همبم چِبرم

1/۲۲۲/۲۲۲/-

ریبل

همبم پٌجن

1/۲۲۲/۲۲۲/-

ریبل

ثِتزیي ثبسیکي ثیي ریتیٌگ ۲ -1۷۲۲

هجلغ  1/۲۲۲/۲۲۲/-ریبل

ثِتزیي ثبسیکي ثبًْاى

همبم اّل

هجلغ  1/۲۲۲/۲۲۲/-ریبل

ثِتزیي ثبسیکي ثبًْاى

همبم دّم

هجلغ ۹۲۲/۲۲۲/-

ریبل

ثِتزیي ثبسیکي ثبًْاى

همبم طْم

هجلغ ۸۲۲/۲۲۲/-

ریبل

ثِتزیي ثبسیکي ثبالی  ۵۲طبل ( :هتْلذیي  ّ 191۶لجل

هجلغ  1/۲۲۲/۲۲۲/-ریبل

ثِتزیي ثبسیکي سیز  ۸طبل (  :هتْلذیي  19۸۸/1۲/11ثَ ثبال

هجلغ  ۸۲۲/۲۲۲/-ریبل

ثِتزیي ثبسیکي سیز  1۲طبل (  :هتْلذیي  19۸۶/1۲/11ثَ ثبال

هجلغ  ۸۲۲/۲۲۲/-ریبل

ثِتزیي ثبسیکي سیز  1۰طبل (  :هتْلذیي  19۸1/1۲/11ثَ ثبال

هجلغ  ۸۲۲/۲۲۲/-ریبل

ثِتزیي ثبسیکي سیز  11طبل )  :هتْلذیي  19۸۰/1۲/11ثَ ثبال

هجلغ  ۸۲۲/۲۲۲/-ریبل

تجصزٍ 1

:چٌبًچَ ثَ ثبسیکٌی  ۰جبیشٍ تؼلك ثگیزد فمظ جبیشٍ ثبالتز ّ ثیؼتز پزداخت خْاُذ ػذ.

تجصزٍ : ۰اُذای جْایش ًمذی ثَ ثبسیکٌبى ردٍ طٌی ّ ثبالی  ۵۲طبل هٌْط ثَ ارائَ تصْیز
ػٌبطٌبهَ ثَ هظئْلیي ثزگشاری هظبثمَ هی ثبػذ.
تجصزٍ : 9اُذای جبیشٍ ثَ ثبًْاى ّ ثبالی  ۵۲طبل ّ ردٍ طٌی  ,هٌْط ثَ ػزکت حذالل ً ۵فز در
ُز ردٍ هی ثبػذ.
آخزیي هِلت ثجت ًبم ّ پذیزع

 :ساعت  0۹:22شب ۹۳۱6/2۳/20

مقصودلو  - 2۱۹۹۹۷۹6۱06 :شماره کارت بانک ملت 6۹2۱- ۳۳۷2 – ۷20۷ – 2۱۳0 -
پض اس ّاریش ّجَ ثجت ًبم –ػوبرٍ پیگیزی را ثَ آلبی همصْدلْ جِت ثجت ًبم لطؼی اطالع دادٍ
ػْد.
هکبى هظبثمبت  :گزگبى– خیبثبى ػِذا ًجغ اللَ  –1۹هجوْػَ ّرسػی ّحذت
طبلي ػطزًج–تلفي ّ فکض - ۲1۷-9۰۰9۲۸۶1 -9۰۰۵9۹۲۹
کمیته مسابقات  -امینی فرد

2۱۹۹۹۷۹۳06۹

