Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
10 mart 2016-cı il tarixli 136 nömrəli
əmri ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan
olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Şahmat” fənni tədris olunan pilot
ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında respublika şahmat festivalının
Əsasnaməsi
Məqsəd və vəzifələr
- “Şahmat” fənni tədris edilən pilot ümumtəhsil məktəblərində bu fənnin
mənimsənilmə səviyyəsini artırmaq;
- məktəbliləri sağlam həyat tərzinə cəlb etmək;
- istedadlı şahmatçıları aşkar etmək;
- məktəblilər arasında şahmat idman növünü və Bakı şəhərində keçiriləcək
Ümumdünya Şahmat Olimpiadasını təbliğ etmək;
- şagirdlər arasında dostluq və idman əlaqələrini möhkəmləndirmək;
- şahmatçıların təsnifat dərəcələrini artırmaq.
Yarışın keçirilməsinə rəhbərlik
Yarışın təşkili və keçirilməsinə ümumi rəhbərlik “Təhsil” Respublika İdman
Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir.
Yarışın bilavasitə keçirilməsi isə “Təhsil” Respublika İdman Mərkəzi
tərəfindən müəyyən olunmuş hakimlər heyətinə həvalə olunur.
Keçirilmə vaxtı və yeri
Yarışın I mərhələsı mart - aprel aylarında rayon və şəhərlərdə, final yarışları
25 aprel – 02 may 2016-cı il tarixində Bakı şəhəri 12 nömrəli tam orta məktəbdə
keçiriləcəkdir.
İştirakçılar və yarışın keçirilmə qaydaları
Yarış şəxsi və komanda xarakteri daşıyır. İştirakçı komandaların tərkibi II-IV
siniflər üzrə 3 oğlan və 3 qız olmaqla 6 nəfərdən ibarət olmalıdır.
Yarış iki mərhələdə keçirilir:
I mərhələ - rayon (şəhər) üzrə ümumi təhsil müəssisələri, eləcə də “Şahmat”
fənni tədris olunan pilot ümumi təhsil məktəbləri arasında keçirilir. Rayon (şəhər)
üzrə qalib şagirdlərdən ibarət yığma komanda müəyyən olunur və finalda iştirak
etmək hüququ qazanır.
II mərhələ - final yarışı İsveçrə sistemi ilə 9 turdan ibarət olmaqla keçirilir.
Hər bir oyunçuya oyunun sonunadək 60 dəqiqə nəzarət vaxtı verilir. II mərhələ
üzrə yarışlar Bakı şəhərində keçiriləcəkdir.
Festivalın püşkatma proqramı “Swiss Manager”, yarışların gedişatı və yekun
nəticələri
Chess-results.com
beynəlxalq
şahmat
internet
portalında
yerləşdiriləcəkdir.
Yarışın proqramı
25 aprel, gəlmə günü
26 aprel - iştirakçıların qeydiyyatı, yarışın açılışı, I tur
27 aprel - II və III tur

28 aprel - IV tur
29 aprel-V tur
30 aprel-VI tur
01 may- VII tur
02 may-VIII və IX tur, yarışın bağlanışı
Sifariş
Yarışda iştirak etmək üçün sifariş (forma əlavə olunur) yarışın başlanmasına 5
gün qalanadək “Təhsil” Respublika İdman Mərkəzinə (ünvanı: Bakı şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 58; tel: 012-567-72-82) təqdim olunmalı və ya elektron poçt
ünvanına (tehsil-rim@mk.edu.az) göndərilməlidir. Sifarişdə şagirdin soyadı, adı,
atasının adı, təvəllüdü, oxuduğu məktəb, sinif və TİMS kodu göstərilməli, həkimin
müvafiq qeydi olmalıdır. Sifariş məktəb direktoru və rayon (şəhər) təhsil şöbəsinin
(idarəsinin) müdiri tərəfindən təsdiq olunmalıdır.
Qaliblərin müəyyənləşdirilməsi
Yarışda qaliblər arasında iki və ya daha çox şahmatçı bərabər xal toplayarsa,
qaliblər aşağıda göstərilən meyarlar əsasında müəyyən olunur:
- Buxholts əmsalına görə;
- artan yekun əmsala görə (qısaldılmış Buxholts əmsalına görə);
- qələbələrin sayına görə.
Komandanın ümumi xalı, hər bir komanda üzvünün (6 nəfər) topladığı
xalların cəmindən ibarət olacaqdır.
Mükafatlandırma
Yarışda qalib komandalar və II, III və IV siniflər üzrə oğlanlar və qızlar
arasında I, II və III yerləri tutmuş şahmatçılar diplom və hədiyyələrlə, komandalar
kubokla, fəal iştirakçılar isə diplomla mükafatlandırılacaq.
Maliyyələşdirmə
Şəhər və rayonlardan ezam olunmuş komandaların bütün ezamiyyə xərcləri
rayon (şəhər) təhsil şöbələri (idarələri) tərəfindən ödənilir.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü
ildönümünə həsr olunmuş “Şahmat” fənni tədris edilən pilot ümumtəhsil məktəblərinin
şagirdləri arasında keçiriləcək respublika şahmat festivalında iştirak etmək üçün
SİFARİŞ VƏRƏQƏSİ

Rayonun (şəhərin) adı
___________________________________________________________

1 Məşqçi və 6 nəfər (3 oğlan, 3 qız oyunçu olmaqla) sifariş edilə bilər.

2.Şahmatçı
A.S.A,___________________________

1.Məşqçi
A.S.A,__________________________
_____________________________________
FOTO
3x4

Təvəllüd_____________________________

FOTO
3x4

______________________________________
Məktəb________________________________
Sinif_____________________________________

Şəxsiyyət
vəsiqənin
nömrəsi___________________

Təvəllüd_________________________________
TİMS kod________________________________

3.Şahmatçı
A.S.A,________________________
FOTO
3x4

____________________________________

4.Şahmatçı
A.S.A,___________________________
FOTO
3x4

_____________________________________

Məktəb______________________________

Məktəb_______________________________

Sinif________________________________

Sinif__________________________________

Təvəllüd____________________________
TİMS kod________________________________

Təvəllüd_________________________________
TİMS kod________________________________

5.Şahmatçı A.S.A,________________________

FOTO
3x4

_____________________________________

6.Şahmatçı
A.S.A,__________________________
FOTO
3x4

_____________________________________

Məktəb_______________________________
Məktəb_______________________________
Sinif__________________________________
Sinif_________________________________
Təvəllüd_________________________________
Təvəllüd_____________________________
TİMS kod________________________________
TİMS
kod________________________________

7.Şahmatçı A.S.A,________________________

FOTO
3x4

_______________________________________

Məktəb__________________________________
Sinif_____________________________________
Təvəllüd_________________________________
TİMS kod________________________________

Qeyd: Hər şəkil üzərinə mütləq məktəb möhürü vurulmalıdır, əks halda oyunçu qeydə alınmayacaq.

Tarix:______________

Təhsil şöbəsinin müdiri_____________________ İmza__________

Direktor__________________________________ İmza__________

Həkim___________________________________ İmza__________

