“Հաստատում եմ”
Տ. Պետրոսյանի անվ. շախմատի տուն
տնօրեն`

Հ. Թավադյան

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՇԱԽՄԱՏԻ ՏԱՆ
2018 Թ. ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎ. ՇԱԽՄԱՏԻ ՏԱՆ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

1/16 եզրափակիչ`

հուլիսի 20-29-ը
մասնակցում են երրորդ կարգային շախմատիստները,

1/8 եզրափակիչ`

օգոստոսի 1-10-ը
մասնակցում են երկրորդ և առանց վարկանիշի առաջին կարգային
շախմատիստները,

1/4 եզրափակիչ`

օգոստոսի 15-24-ը
մասնակցում են 2100-ը չգերազանցող վարկանիշով և 1/8 եզրափակչից
իրավունք ստացած շախմատիստները,

1/2 եզրափակիչ`

սեպտեմբերի 11-20-ը
մասնակցում են 2101-ից մինրև 2200 վարկանիշով և 1/4 եզրափակչից
իրավունք ստացած շախմատիստները,

եզրափակիչ `

դեկտեմբերի 13- 22-ը
մասնակցում են 2201 և ավելի վարկանիշով և 1/2 եզրափակչից
իրավունք ստացած շախմատիստները,

Տ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՇԱԽՄԱՏԻ ՏԱՆ ՊԱՏԱՆԻՆԵՐԻ
ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ
1/2 եզրափակիչ`

հոկտեմբերի 3-12-ը
Մրցաշարը կանցկացվի 3 տարիքային խմբերով` մինչև 8, մինչև 10,
մինչև 12 տարեկան` չորրորդ և երրորդ կարգային
շախմատիստները,

եզրափակիչ`

դեկտեմբերի 4-13-ը
Մրցաշարը կանցկացվի 3 տարիքային խմբերով` մինչև 8, մինչև 10,
մինչև 12 տարեկան` երկրորդ, առաջին և վարկանիշ ունեցող, ինչպես
նաև

1/2

եզրափակիչից

իրավունք

ստացած

պատանի

շախմատիստները:

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐԵՐ
4- րդ կարգի համար` փետրվարի 6-14-ը

հունիսի 26-հուլիսի 4-ը,

3-րդ կարգի համար` փետրվարի 19-28-ը

հունիսի 5-14-ը,

4-րդ կարգի համար` մարտի 14-22-ը,

սեպտեմբերի 24-հոկտեմբերի 2-ը

3-րդ կարգի համար` ապրիլի 3-12-ը,

հոկտեմբերի 17-26-ը,

2- րդ կարգի համար` ապրիլի 17-26-ը,

հոկտեմբերի 30- նոյեմբերի 8-ը

1- ին կարգի համար` ապրիլի 30- մայիսի 8-ը,

նոյեմբերի 22-դեկտեմբերի 1-ը

4-րդ կարգի համար` մայիսի 22-30-ը,

ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐԵՐ
մարտի 1-10-ը

“ԳԱՐՈՒՆ-2018”
մասնակցում են վարկանիշ ունեցող, ինչպես նաև 1-ին
կարգային (տեղերը սահմանափակ են) շախմատիստները

հունիսի 15-24-ը

“ԱՄԱՌ-2018”
մասնակցում են վարկանիշ ունեցող, ինչպես նաև 1-ին
կարգային (տեղերը սահմանափակ են) շախմատիստները

նոյեմբեր 12-21-ը

“ ԱՇՈՒՆ-2018”
մասնակցում են վարկանիշ ունեցող, ինչպես նաև 1-ին

կարգային (տեղերը սահմանափակ են) շախմատիստները

ՇԱԽՄԱՏԻ ՏԱՆ ԱՐԱԳ ՇԱԽՄԱՏԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ

1/2 եզրափակիչ`

մրցաշարը կանցկացվի 4 փուլով`
1-ին փուլ` սեպտեմբերի 30-ին,
2-րդ փուլ` հոկտեմբերի 28-ին,
3 -րդ փուլ` նոյեմբերի 11-ին,
4 -րդ փուլ`նոյեմբերի 25-ին,
մասնակցում են վարկանիշ չունեցող և արագ շախմատի
մինչև 220 վարկանիշով շախմատիստները,

եզրափակիչ`

դեկտեմների 27-ին,
մասնակցում են արագ շախմատի 221 և բարձր
վարկանիշով և 1/2 եզրափակիչ մրցաշարից իրավունք
ստացած շախմատիստները:

հուլիսի 5-ին`

սահմանադրության օրվան նվիրված

մայիսի 9-ին`

հաղթանակի օրվան նվիրված

մայիսի 28-ին`

ՀՀ օրվան նվիրված

սեպտեմբերի 21-ին`

անկախության օրվան նվիրված

ԱՄԱՆՈՐՅԱ ԿԱՅԾԱԿՆԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐ

դեկտեմբերի 28-ին

մասնակցում են բոլոր ցանկացողները

