
            “Təsdiq edirəm” 

        “Təhsil” Respublika İdman Mərkəzinin 

        direktoru: ___________F.Mahmudov 

        “_____”_________________2023-cü il 

 

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr edilmiş 

Respublika şahmat yarışının 
Ə S A S N A M Ə S İ 

1. Məqsəd və vəzifələr 

1.1.  Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin yad edilməsi 

1.2.  Uşaq və yeniyetmələr arasında vətənpərvərlik hisslərinin möhkəmləndirilməsi 

1.3.  Azərbaycanda uşaq şahmatının inkişaf etdirilməsi 

1.4.   Şahmatçıların ustalıq səviyyəsi, təsnifat dərəcələri və beynəlxalq reytinqlərinin artırılması 

2. Keçirilmə vaxtı və yeri 

2.1.  25 fevral (gəlmə günü) - 04 mart 2023-cü il tarixlərində keçiriləcək. 

2.2. Yarış Ağcabədi rayon uşaq gənclər idman-şahmat məktəbində təşkil olunur. 

3. Yarışın təşkili, hakimlər heyəti və iştirakçılar 

3.1.  Respublika şahmat yarışının təşkilinə və keçirilməsinə ümumi rəhbərlik “Təhsil” Respublika 

İdman Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir.  

3.2. Yarışın bilavasitə təşkili və keçirilməsi “Təhsil” RİM tərəfindən təyin olunan hakimlər heyəti 

tərəfindən həyata keçirilir. 

3.3.  Yarışda Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən uşaq-gənclər idman şahmat 

məktəblərinin 16 yaşadək şahmatçıları iştirak edirlər.  

4. Keçirilmə qaydası 

4.1. Respublika şahmat yarışı FİDE qaydaları əsasında A və B qruplarında keçirilir. 

4.2. A qrupunda 11-16 (2012-2007 təvəllüdlü) yaşlı şahmatçılar, B qrupunda isə 10 yaşadək 

(2013-cü il təvəllüdlü və daha kiçik yaşlı) şahmatçılar iştirak edə bilər. 

4.3. A qrupunun nəticələri reytinq hesablanması üçün FIDE-yə göndəriləcəkdir. 

4.4. A qrupunda iştirak edən şahmatçıların FİDE ID kodunun olması mütləqdir. 

4.5. 10 yaşadək şahmatçılardan respublika, dünya və avropa birinciliklərinin mükafatçıları yarışın 

təşkilat komitəsi ilə razılaşdırılaraq A qrupuna buraxıla bilər. 

4.6. Hər iki qrupda yarışlar isveçrə sistemi üzrə 9 turdan ibarət olmaqla keçirilir. 

4.7. Oyuna nəzarət vaxtı hər bir oyunçuya oyunun sonunadək 90 dəqiqə, üstəgəl birinci gedişdən 

etibarən hər gedişə 30 saniyə əlavə olunmaqladır. 

4.8. Tura gecikmə vaxtı 30 dəqiqədir. 

4.9. Yarışda iştirakı planlaşdırılan şahmatçıların adları ilkin iştirakçı siyahısının tərtibi üçün 23 

fevral 2023-cü il saat 18:00-dək khojaly.chess@gmail.com adresinə göndərilməlidir. İlkin 

siyahısını vaxtında göndərməyən məktəblər yarışa buraxılmır. 

4.10. Sifarişin əsli (təsdiq olunmuş formada) və şahmatçıların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin 

surəti 25 fevral 2023-cü il saat 18:00-dək hakimlər heyətinə təqdim olunmalıdır. 
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4.11. Hər iki qrupda iki və daha artıq şahmatçı eyni xal toplayarsa qalib əmsalların aşağıdakı 

ardıcıllığı ilə müəyyən edilir: 1) Şəxsi görüş; 2) Qələbələrin sayı; 3) Qısaldılmış Buhqolts; 

4) Buhqolts 

4.12. Əgər qalibi əlavə əmsallarla da müəyyən etmək mümkün deyilsə baş hakim yerli şəraitə  

görə əlavə görüş və oyuna nəzarət vaxtı təyin edir. 

4.13. Yarış cədvəli aşağıdakı kimidir: 

 

Tarix Tədbir Saat 

25 fevral 2023 

Gəlmə günü və qeydiyyat Gün ərzində 

Sifarişlərin təqdim edilməsi 

və qeydiyyatın sonu 
Saat 18:00 

Püşkatma Saat 18:30 

26 fevral 2023 

Şəhidlər Abidəsi kompleksinin 

ziyarət edilməsi 
11:00-11:30 

Məşqçi və nümayəndələrlə 

texniki toplantı 
12:00-12:30 

I tur 
B qrupu  A qrupu  

14:00 15:00 

27 fevral 2023 II tur 10:00 11:00 

28 fevral 2023 
III tur 10:00 11:00 

IV tur 14:00 15:30 

01 mart 2023 V tur 10:00 11:00 

02 mart 2023 
VI tur 10:00 11:00 

VII tur 14:00 15:30 

03 mart 2023 VIII tur 10:00 11:00 

04 mart 2023 
IX tur 10:00 11:00 

Bağlanış 15:30 

5. Mükafatlandırma 

5.1. A və B qrupu üzrə ümumi hesabda ilk 3 yeri tutmuş şahmatçılar müvafiq dərəcəli diplom və 

medalla təltif olunurlar. Birinci yeri tutan şahmatçılar isə kubokla mükafatlandırılır. 

5.2. A qrupunda 12, 14, 16 yaşadək, B qrupunda isə 6, 8, 10 yaşadək oğlan və qızlar arasında I, 

II, III yeri tutmuş şahmatçılar diplom və medalla təltif olunurlar.  

5.3. Ümumi hesabda mükafat qazanan şahmatçının nəticəsi yaş qruplarında nəzərə alınmır. 

6. Maliyyələşdirmə 

6.1. Komandaların yarışa ezam olunmaları üçün bütün ezamiyyə xərcləri ezam edən təşkilat 

tərəfindən ödənilir. 


