


IV FESTİVALIN KEÇİRİLMƏ YERİ VƏ TARİXİ 

Festivalın A və B turnirləri Xəzər dənizi sahilindəki, Novxanı qəsəbəsində yerləşən 
"AF HOTEL"də sentyabr ayının 21-dən (gəlmə günü) 30-na qədər (son tur və 
bağlanış) keçirilir. Uşaq turniri isə 07-15 sentyabrda  Bakı şəhəri, Azərbaycan 
küçəsi 42a ünvanında yerləşən Respublika Şahmat Mərkəzində keçiriləcəkdir. 

Turnirdə iştirak etmək üçün son qeydiyyat tarixi : 10 sentyabr 2014. 

  

V. FESTİVALIN KEÇİRİLMƏ QAYDALARI 

Festival İsveçrə sistemi üzrə 9 turdan ibarət olaraq keçirilir. Festival çərçivəsində 3 
turnir (A, B və uşaq turniri – 8-10-12 yaş oğlan və qızlar) keçiriləcək. 

Oyunlar A turnrində saat 15.00-da;  B turnirində isə hər gün saat 14.00 - da 
başlanır. 

Nəzarət vaxtı : Hər bir şahmatçıya:  ilk 40-gedişə 1saat 30 dəqiqə, sonra oyunun 
sonuna qədər 30 dəqiqə + hər gedişə  (birinci  gedişdən başlayaraq) 30 saniyə əlavə 
olunmaqla vaxt verilir. 

 
Xallar bərabər olarsa, yerləri müəyyən etmək üçün aşağıdakı göstəricilər əsas 
götürülür: 
- Rəqiblərin orta əmsalı 
- Qələbələrin sayı 
- Şəxsi görüşün nəticəsi 
- Buxholts əmsalı 

A turniri 
Beynəlxalq əmsalı 2250-dən yuxarı şahmatçılar iştirak edə bilər. (Qadınlar 2100 - 
dən etibarən) 

Mükafatlar 

1-ci yer - 10000$ + kubok 11-ci yer - 700$ 21-ci yer - 300$ 
2-ci yer – 6000$ 12-ci yer - 600$ 22-ci yer - 300$ 
3-cü yer - 4000$ 13-cü yer - 500$ 23-cü yer - 300$ 
4-cü yer - 2000$ 14-cü yer - 500$ 24-cü yer - 300$ 
5-ci yer - 1500$ 15-ci yer - 500$ 25-ci yer - 300$ 
6-cı yer - 1400$ 16-cı yer - 400$ 26-cı yer - 250$ 
7-ci yer - 1300$ 17-ci yer - 400$ 27-ci yer - 250$ 
8-ci yer - 1200$ 18-ci yer - 400$ 28-ci yer - 250$ 
9-cu yer - 1100$ 19-cu yer - 400$ 29-cu yer - 250$ 

10-cu yer - 1000$ 20-ci yer - 400$ 30-cu yer - 250$ 



Azərbaycan şahmatçıları arasında ən yaxşı nəticə göstərənlərə 

1-ci yer - 2000$ 2-ci yer - 1500$ 3-cü yer - 1000$ 

  

Qadın şahmatçıların mükafatları 

1-ci yer - 600$ 2-ci yer - 400$ 3-cü yer - 200$ 

 
18 yaşa qədər ən yaxşı nəticə göstərən gənc şahmatçıya qiymətli hədiyyə veriləcək. 

İştirakçı birdən çox mükafat qazanarsa, bu halda yüksək mükafata sahib olur. 
Digər mükafat növbəti yeri tutana verilir. 

  

B turniri 

Beynəlxalq əmsalı 2249-a qədər olan şahmatçılar iştirak edə bilərlər. 

 
Mükafatlar 

1-ci yer – 1000 $ 6-cı yer - 150$ 11-ci yer - 100$ 16-cı yer - 70$ 
2-ci yer – 700$ 7-ci yer - 150$ 12-ci yer - 100$ 17-ci yer - 70$ 
3-cü yer - 500$ 8-ci yer - 150$ 13-cü yer - 100$ 18-ci yer - 70$ 
4-cü yer - 200$ 9-cu yer - 150$ 14-cü yer - 100$ 19-cu yer - 70$ 
5-ci yer - 200$ 10-cu yer - 150$ 15-ci yer - 100$ 20-ci yer - 70$ 

 

Əmsal - 1750-1999 Əmsal - 0-1749 
1-ci yer - 150$ 1-ci yer - 100$ 
2-ci yer - 100$ 2-ci yer - 50$ 
3-cü yer - 75$ 3-cü yer - 50$ 

  

Veteran şahmatçıların mükafatları: 

1-ci yer – 300 $ 2-ci yer - 200$ 3-cü yer - 150$ 

Qadın şahmatçıların mükafatları 

1-ci yer - 200$ 2-ci yer - 100$ 3-cü yer - 50$ 



Üzvlük haqqı: 
Beynəlxalq əmsalı - 2399-2450           10 AZN 
                                2250-2399            20 AZN 
                                2100-2249            30 AZN 
                                2000-2099            40 AZN 
                                2000-dən aşağı     50 AZN 
Əmsalsız şahmatçılar -                         60 AZN 

 

Üzvlük haqlarından azaddırlar: 
• Beynəlxalq qrossmeysterlər (kişilər və qadınlar), 
• Beynəlxalq ustalar (kişilər və qadınlar), 
• Veteranlar (60 yaş və yuxarı),  
• 12 yaşadək uşaqlar 

Yerləşmə: 
Beynəlxalq əmsalı 2640-dan yüksək olan şahmatçılar (2014-cü il sentyabr ayının 
01-nə görə) qalmaq və yemək xərclərindən azaddırlar. (Turnirdə iştirak üçün 
qeydiyyatdan keçmiş ilk 15 qrossmeyster). 15 nəfər xarici şahmatçının təyyarə 
bileti ödənilir.  
"AF Hotel"-də iki nəfərlik otaqda 3 dəfə yeməklə 1 (bir) gün qalmaq  adambaşına 
50 AZN və yalnız səhər yemiyə ilə qalmaq isə 25 AZN təşkil edir. Otaqda tək 
qalmaq 65 AZN-dir (yerlər məhduddur). 

  

 Uşaq turniri  

Turnir sentyabrın 06-dən (gəlmə günü) 15-nə (son tur) qədər Respublika Şahmat 
Mərkəzində keçirilir. 
 

TURNİRDƏ İŞTİRAK QAYDALARI 
Turnirdə 2003- cü il təvəllüdlü və daha gənc şahmatçılar iştirak edə bilər.  
Turnirə I və daha yüksək dərəcəli şahmatçılar buraxılır. 

 

Nəzarət vaxtı : Hər bir şahmatçıya oyunun sonuna qədər 2 (iki) saat vaxt verilir. 

Xallar bərabər olarsa, yerləri müəyyən etmək üçün aşağıdakı göstəricilər əsas 
götürülür: 
- Qələbələrin sayı 
- Şəxsi görüşün nəticəsi 
- Buxholts əmsalı 



Mükafatlandırma 

 
8,10,12 yaşlarda oğlan və qızlar arasında I,II,III yeri tutmuş şahmatçılar müvafiq 
dərəcəli diplomlarla, qiymətli hədiyyələrlə təltif olunacaqlar. 

  

İştirakçıların bütün ezamiyyə xərcləri ezam edən təşkilatın hesabınadır. 

 
BU ƏSASNAMƏ YARIŞA RƏSMİ DƏVƏTNAMƏDİR 

  

Əlaqə: 

Azərbaycan Şahmat Federasiyası.  
Ünvan : Bakı, Xəqani küç 1., AZ 1000 

Tel.: +99412 493-3841 və ya +99412 493-9084 (AŞF) 
+99412 437-1348 (Respublika şahmat mərkəzi - klub) 

 
Е-mail: azerbaijanchess@yahoo.com 
Web (URL's): www.chess.az  
www.azerichess.az 

 


