
 

 

                                                      
 

   
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

                                        
 



 

 

Təşkilatçılar 

• Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  

• “Təhsil” Respublika İdman Mərkəzi 

• Azərbaycan Şahmat Federasiyası 
 

Məqsəd və vəzifələr 

• Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasının qeyd edilməsi; 

• Karantin dövründə məktəblilərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili; 

• Müasir texnologiyalardan istifadə etməklə şahmatçıların yarış təcrübələrinin artırılması. 
 

Keçirilmə yeri və vaxtı 

Turnir www.chess.com internet portalı üzərindən 5-6 dekabr 2020-ci il tarixlərində təşkil 

olunacaq. Seçmə mərhələ 5 dekabr, final mərhələsi isə 6 dekabr tarixində keçiriləcək. Hər 2 

mərhələnin oyunları Bakı vaxtilə saat 18:00-da başlayacaq. 
 

Turnirin veb-saytı 

http://www.tehsilchess.az/karabakh2020/ 
 

Turnirin keçirilmə qaydaları  

“Karabakh is Azerbaijan” turniri 2 mərhələdən ibarətdir: Seçmə mərhələ və final mərhələsi.  

Hər iki mərhələ isveçrə sistemi üzrə keçirilir və oyuna nəzarət vaxtı: 3 dəqiqə + 1 saniyə/hər 

gedişədir. 

Turnirin 1-ci mərhələsi - seçmə mərhələ 15 turdan ibarət olacaq. Seçmə mərhələnin 

nəticələrinə görə ilk 30 yeri tutmuş şahmatçı final mərhələsinə oynamaq hüququ əldə edir. Final 

mərhələsində minimal 6 nəfər qız, 6 nəfər U12 və 12 nəfər azərbaycanlı iştirakçı sayı olmalıdır. 

Əgər bu minimal say tamamlanmazsa təşkilatçı seçmə mərhələdə göstərdiyi ən yaxşı nəticəyə 

görə həmin kateqoriyadan müvafiq iştirakçılar buraxa bilər. 

2-ci mərhələ - Final mərhələsi 11 turdan ibarət olacaq. Beynəlxalq reytinqi 2400-dən yuxarı 

olan şahmatçılara birbaşa finalda iştirak etmək hüququ verilir. 

Finalda iştirak edəcək hər bir oyunçudan ZOOM proqramı vasitəsilə 2 video kamera və audio 

ilə oynamaq tələb olunacaq. 1-ci kamerada şahmatçının üzü, 2-ci kamerada isə şahmatçı arxadan 

tam görünüş ilə əhatə olunmalı, ekranda chess.com-un şahmat lövhəsi görünməlidir. Otağın 

işıqlandırması görüntünü normal edəcək formada olmalıdır. Zooma qoşulmaq üçün linklər final 

günü whatsapp qrupu vasitəsilə iştirakçılara göndəriləcək. Oyun zamanı və ya turlar arasında 

idarəçi tərəfindən şahmatçıların mikrofonunun açıq olmasını yoxlamaq məqsədilə söhbət edilə 

bilər. Tələbləri lazımınca yerinə yetirməyən şahmatçının nəticəsinin ləğv olunması hüququnu 

təşkilatçı özündə saxlayır. İnternetlə bağlı yaranan problemlərə görə təşkilatçı tərəf məsuliyyət 

daşımır. 

Yarış iştirakçıları və qeydiyyat 

Turnir 17 yaşadək (2003-cü il təvəllüdlü və daha kiçik yaşlı) şahmatçılar arasında keçiriləcək. 

1-ci mərhələ - seçmə mərhələdə Azərbaycanın məktəbli şahmatçılarından 50, digər ölkələrin hər 

birindən isə maksimum 10 sayda şahmatçı iştirak edəcək. Şahmatçılarımızın siyahısı tərtib olunan 

zaman ilk öncə dünya və Avropa çempionatlarının medalçılarına, yüksək reytinqli şahmatçılara 

üstünlük veriləcək. 

Turnir www.chess.com şahmat portalında yaradılmış “Karabakh is Azerbaijan” virtual klubunda 

keçiriləcək. Bütün iştirakçılardan chess.com-profillərinin “haqqımda” bölməsində ad və soyadlarını 

düzgün yazmaları tələb olunur. Virtual kluba qeydiyyat əsasnamə elan olunan gündən başlayır və 

4 dekabr 18:00-da başa çatır. İştirakçıların siyahısı 4 dekabr 2020-ci tarixində www.chess-

results.com-da elan olunacaq. 

http://www.chess.com/
http://www.tehsilchess.az/karabakh2020/
http://www.chess.com/
https://www.chess.com/club/karabakh-is-azerbaijan
http://www.chess-results.com/
http://www.chess-results.com/


 

 

Anti-çitinq və appelyasiya komitəsi 

İştirakçılar www.chess.com/legal səhifəsində göstərilən bütün qaydalara və sayt qaydalarına 

əməl etməlidirlər. Turnirə girməklə hər bir iştirakçı əsasnaməni və ədalətli oyun qaydalarını 

oxuduğunu və qəbul etdiyini təsdiqləyir. Turnirin oyunları analiz olunması üçün chess.com-un 

FairPlay komandasına göndəriləcək. Oyun zamanı hər hansı kənar vasitənin köməyindən 

(proqram və ya insan) istifadə etdiyi müəyyən olunan şahmatçı dərhal turnirdən kənarlaşdırılacaq 

və nəticəsi ləğv olunacaq. 

FairPlay komandasının qərarını dəyişdirə biləcək 5 nəfərlik appelyasiya komitəsi də təşkil 

olunacaqdır. 

 

Mükafatlandırma 

Ümumi mükafat fondu 2.000$-dır. Mükafatlar bölünmür. Şahmatçı bir neçə mükafata layiq 

yer tutarsa ən yüksək mükafatı əldə edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əlaqə 

Email adres: tehsilchess@gmail.com 

Facebook: Teshilchess.az 

Mob: 050 753 00 86 (Cavid Səmədov) 

Whatsapp: 055 252 22 38 (Hikmət Şükürov) 

Yerlər Mükafatlar 

I 500 $ 

II 300 $ 

III 200 $ 

IV 100 $ 

V 70 $ 

VI 50 $ 

VII 50 $ 

VIII 50 $ 

IX 30 $ 

X 30 $ 

Ən yaxşı azərbaycanlı oyunçu 

I 100 $ 

II 70 $ 

III 50 $ 

Ən yaxşı qız şahmatçı 

I 100 $ 

II 60 $ 

III 40 $ 

12 yaşadək 

I 100 $ 

II 60 $ 

III 40 $ 

mailto:tehsilchess@gmail.com

