
                 ՛՛ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՛՛ 

Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի  

                                                                          Գործադիր տնօրեն՝                             Հ. Թավադյան 

Տ. Պետրոսյանի անվան շախմատի տուն – մարզադպրոցի պատանիների 

բաց առաջնության եզրափակիչ մրցաշարի 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

           Մրցաշարն կանցկացվի դեկտեմբերի 2-11 -ը: 

           Մրցաշարը  կանցկացվի 3 տարիքային խմբերով՝ մինչև 8,10,12:  

Մասնակցում են՝ 

• Մ-8  – երրորդ, երկրորդ, առաջին, վարկանիշ ունեցողներ 
• Մ-10 և Մ-12 -  երկրորդ, առաջին, վարկանիշ ունեցողներ  

            Մրցաշարն անց է կացվում  ՖԻԴԵ-ի շախմատային օրենսգրքի համաձայն,  

շվեյցարական մրցակարգով, 9 խաղափուլով: 

            Ժամակարգը՝  

• մինչև 8տ.      60-ական րոպե յուրաքանչյուր մասնակցին մինչև պարտիայի ավարտը, 
յուրաքանչյուր քայլի համար  30 վայրկյան հավելումով:   

• մինչև 10տ., 12տ.      90-ական րոպե յուրաքանչյուր մասնակցին մինչև պարտիայի 
ավարտը, յուրաքանչյուր քայլի համար  30 վայրկյան հավելումով:   

          Հավասար միավորներ վաստակելու դեպքում տեղերը կորոշվեն ըստ. 
          ա/ հատված Բուխհոլց –I գործակցի 
          բ/ գումարային Բուխհոլցի 
          գ/ սև գույնի ֆիգուրաներով խաղացած պարտիաների առավելագույն թվի: 
 
           Խաղասկզբի համար սահմանված ժամից 15 րոպեից ավելի ուշացած մասնակցին 
   գրանցվում է պարտություն: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Խաղացանկ 

Մինչև 8տ. 

02 դեկտեմբերի – 1-ին տուր 13:00 
03 դեկտեմբերի – 2-րդ տուր 13:00 
04 դեկտեմբերի – 3-րդ տուր 13:00 
05 հանգստյան օր  
06 դեկտեմբերի – 4-րդ տուր 13:00 
07 դեկտեմբերի – 5-րդ տուր 13:00 
08 դեկտեմբերի – 6-րդ տուր 13:00 
09 դեկտեմբերի – 7-րդ տուր 13:00  
10 դեկտեմբերի – 8-րդ տուր 13:00 
11 դեկտեմբերի – 9-րդ տուր 13:00 

Մինչև 10տ. և 12տ. 

02 դեկտեմբերի – 1-ին տուր 16:00 
03 դեկտեմբերի – 2-րդ տուր 16:00 
04 դեկտեմբերի – 3-րդ տուր 16:00 
05 հանգստյան օր  
06 դեկտեմբերի – 4-րդ տուր 16:00 
07 դեկտեմբերի – 5-րդ տուր 16:00 
08 դեկտեմբերի – 6-րդ տուր 16:00 
09 դեկտեմբերի – 7-րդ տուր 16:00  
10 դեկտեմբերի – 8-րդ տուր 16:00 
11 դեկտեմբերի – 9-րդ տուր 16:00 

Ցուցակագրումը մինչև նոյեմբերի 30-ը ժամը` 15.00-ն : 
 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ - Մրցաշարի մասնակիցները պետք է գրանցվեն նախապես՝ կատարելով 

փոխանցում (2000 դրամ) հետևյալ բանկային հաշվին՝ 
Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիա հ/կ 
ք. Երևան Խանջյան 50 
“ԱՐԱՐԱՏ” Բանկ ԲԲԸ 
ՀՀ 1510002020290100 
Նպատակը դաշտում նշել՝ անուն, հայրանուն, ազգանուն, Տ․ Պետրոսյանի անվ․ շախմատի տուն 
մ/դ պատանիների առաջնության մուտքավճար, տարիքային խումբը (մինչև 8,10 12 տ․), մարզիչ, 
դպրոց, հեռախոսահամար: 

 


