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Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş
“Təhsil” RİM-in şahmat üzrə onlayn respublika birinciliyinin
ƏSASNAMƏSİ
I. Məqsəd və vəzifələr
1. Nizami Gəncəvinin 880 illiyinin qeyd olunması.
2. Məktəblilərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili.
3. Sürətli şahmat (Rapid) üzrə qalib komandaların müəyyənləşdirilməsi.
4. Müasir texnologiyalardan istifadə etməklə şahmatçıların oyun təcrübələrinin artırılması.
II. Yarışın keçirilmə vaxtı və internet səhifəsi
Yarış 5-7 fevral 2021-ci il tarixlərində www.tornelo.com internet portalı üzərindən keçiriləcək.
Yarışın internet səhifəsi: https://www.team.tehsilchess.az/
III. Yarış iştirakçıları və qeydiyyat
Yarışda Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən UGİŞM-lərin və şahmat klublarının 17
yaşadək (2004-cü il təvəllüdlü və daha kiçik yaşlı) şahmatçılarından təşkil olunmuş komandalar
iştirak edə bilər. Hər bir təşkilat yarışa ən çoxu 3 sayda komanda buraxa bilər.
Komandanın heyəti 6 oyunçu və 1 kapitandan (məşqçi-müəllim) ibarətdir. Komandanın 1-2-ci
lövhələri 17 yaşadək , 3-4-cü lövhələri 13 yaşadək oğlanlardan, 5-ci lövhə 17 yaşadək, 6-cı lövhə isə
13 yaşadək qızlardan təşkil olunur. Müvafiq müəssisə tərəfindən təyin olunmuş kapitan komandanın
heyətini müəyyənləşdirir və müvafiq sifariş formasını doldurur. Sifarişdə şahmatçıların adı, soyadı,
təvəllüdü, FIDE ID-si, beynəlxalq reytinqi (klassik), email ünvanı və mobil nömrəsi qeyd olunur. Qeyd
olunan email ünvanı dəqiqliklə göstərilməli, şahmatçı öz email-nin şifrəsini bilməlidir.
Kapitanlar və şahmatçılar üçün qeydiyyatla bağlı ətraflı məlumat, sifariş forması (Word faylda)
yarışın internet səhifəsində yeləşdirilib: https://www.team.tehsilchess.az/qeydiyyat/. Sifarişlərin
qəbulu və qeydiyyat 1-3 fevral 2021-ci il tarixlərində aparılır və 3 fevral 2021-ci il saat 18:00-da başa
çatır. Kapitanlar üçün Tornelo.com portalından istifadə ilə əlaqədar seminar təşkil olunacaq.
Kapitanlar istənilən dəstəklə bağlı əlaqədalədirici şəxsə müraciət edə bilər (Müşfiq Əsgərov, mob:
051-510-12-21). İnternetlə və Tornelo portalından istifadə ilə bağlı yaranan çətinliklərə görə təşkilatçı
tərəf məsuliyyət daşımır.
IV. Keçirilmə qaydası
Yarış komanda xarakterlidir və isveçrə sistemi üzrə 9 turdan ibarətdir. Matçlar 6 lövhədə
oynanılacaq.
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(10min+5sec/move) nəzərdə tutulur. 40 gedişdən tez heç-heçə təklif oluna bilməz. Komandaya
qələbə üçün 2 xal, heç-heçə üçün isə 1 xal, məblubiyyət üçün 0 xal verilir. Qalib komandalar
göstəricilərin aşağıdakı ardıcıllığı ilə müəyyən olunacaq:
1. Matç xallarının cəmi (qələbə 2, heç-heçə 1, məğlubiyyət 0 xal);
2. Oyun xallarının cəmi (qələbə 1, heç-heçə 0.5, məğlubiyyət 0 xal);
3. Eyni xal toplayan komandaların öz aralarındakı matç xallarının cəmi;
4. Sonneborn-Berger əmsalı (Matç xalları);
5. Sonneborn-Berger əmsalı (Oyun xalları).
Lövhələr üzrə qalib şahmatçılar göstəricilərin aşağıdakı ardıcıllığı ilə müəyyən olunacaq:
1. Topladığı xallar (oyun xalları);
2. Qələbələrin sayı;
3. Qısaldılmış buhqolts (ən yaxşı və ən pis nəticə çıxılır);
4. Buhqolts.
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V. Video-nəzarət
Şahmatçılardan oyunlarını video nəzarət altında keçirmələri tələb olunur. Bunun üçün zoom
proqramından istifadə olunacaq. Eyni zamanda ekran paylaşımı da edilməlidir. Oyun zamanı
şahmatçının kompyuterində yalnız yarışın keçirildiyi tornelo.com səhifəsi və zoom proqramı açıq ola
bilər (digər proqramlar köməkçi vasitə hesab oluna və məğlubiyyət verilə bilər). Nəzarətçi-moderator
bunu yoxlamaq üçün oyunçudan tapşırıq menecerini (task manager) açmasını tələb edəcək.

Hər bir turun başlamasına 10 dəqiqə qalmış zoom linki aktiv olunacaq. Şahmatçı tura ən geci
5 dəqiqə qalmış zoom linkinə daxil olaraq kamerasını açmalı, ekranını paylaşmalıdırlar. Zooma daxil
olarkən şahmatçı komandasının adını və öz ad, soyadını adıcıllıqla daxil etməlidir.
Nümunə: “Ağdam UGİŞM, Əli Məmmədov”
VI. Anti-çitinq və appelyasiya komitəsi
Yarışda oynanılmış oyunlar Tornelo-nun gücləndirilmiş “Fair Play sistemi” vasitəsilə
yoxlanılacaq. Oyun zamanı hər hansı kənar vasitənin köməyindən (proqram və ya insan) istifadə
etdiyi müəyyən olunan şahmatçı dərhal turnirdən kənarlaşdırılacaq və nəticələri ləğv olunacaq. “Fair
Play sistemi”nin nəticəsini dəyişdirə biləcək 5 nəfərlik appelyasiya komitəsi də təşkil olunacaqdır.
VII. Qaliblərin mükafatlandırılası
Yarışın nəticələrinə görə ilk 3 yeri tutmuş komandalar “Təhsil” Respublika İdman Mərkəzinin
müvafiq dərəcəli diplomları təltif olunacaq. Komandanın üzvləri (6 oyunçu və kapitan) isə müvafiq
dərəcəli diplomlar və pul mükafatı ilə mükafatlandırılacaqlar. Pul mükafatları aşağıdakı kimidir:
Yerlər

Mükafat

I yer

Komandanın hər bir üzvünə 40 AZN

II yer

Komandanın hər bir üzvünə 35 AZN

III yer

Komandanın hər bir üzvünə 30 AZN

Bundan əlavə hər bir lövhə üzrə ilk 3 yeri tutmuş şahmatçılar “Təhsil” Respublika İdman
Mərkəzinin müvafiq dərəcəli diplomları təltif olunacaqlar.
VIII. Təşkilat komitəsi ilə əlaqə
Turnirin internet səhifəsi: www.team.tehsilchess.az/
Email adres: tehsilchess@gmail.com
Mob: 050-753-00-86 Cavid Səmədov
Mob: 051-510-12-21 Müşfiq Əsgərov
Whatsapp: 055-252-22-38 Hikmət Şükürov

