
 

      

                16   yaşadək   yeniyetmələrin  Respublika   

                         Şahmat    Olimpiadasının 

                                Əsasnaməsi 
  

 

I. Məqsəd  və  vəzifələr 

 

-  Azərbaycanda  gənclər  arasında  şahmatı  daha  da  populyarlaşdırmaq 

- Şahmatçılarının  təsnifat  dərəcələrinin və fərdi əmsallarının artırılması 

- Gənc  şahmatçıların  dostluq  əlaqələrinin   möhkəmləndirilməsi 

- Yeniyetmələrin  onlayn  Avropa  və  Dünya  çempionatlarına  hazırlıq 

 

II. Olimpiadanın  keçirilməsinə rəhbərlik 

 Olimpiada  Azərbaycan  Respublikası  Gənclər  və  İdman  Nazirliyi  və 

Azərbaycan  Şahmat  Fedarasiyasının  birgə  təsdiq  etdiyi   illik  tədbirlər  planına  

əsasəm Gənclər  və  İdman  Nazirliyi  və Azərbaycan  Şahmat  Fedarasiyası 

tərəfindən keçirilir.   

  Olimpiadanın  baş  hakimi – Beynəlxalq  dərəcəli  hakim  Qüdrət  İsmayılov 

(Quba) 

 

    III.  Keçirilmə vaxtı və  yeri 

Olimpiada  13 iyul  (gəlmə günü) 14– 24  iyul  2021-cı  il  tarixlərdə  Zaqatala  

şəhər  Olimpiya  İdman  Kompleksində  keçiriləcəkdir. 

A qrupunda  oyunlar   (1-ci tur istisna olunmaqla)  saat 14-00-da  başlayacaqdır. 

B  qrupunda  oyunlar  (1-ci tur istisna olunmaqla)  saat 10-30-da  başlayacaqdır. 

                          

 IV.Yarış iştirakçıları və keçirilmə qaydaları 

 Olimpiadaya respublikanın bütün  şəhər və rayonlarının,eləcə də İdman-Şahmat  

məktəbləri ,Şahmat klubları  və  idman  cəmiyyətlərinin 16 yaşadək oğlan və qız 

şahmatçıları dəvət olunurlar.  

Olimpiada  iki  yaş  qrupu  üzrə keçirilir.     “  A“ və  “ B “   turniri : 



           A turnirində  2005 – 2008 -ci  illərdə  anadan olmuş,  yəni 13-16 yaşlı 

şahmatçılar iştirak edirlər. 

           B  turnirində   2009 – ci ildə  anadan  olmuş  və  daha  kiçik  yaşlı  

şahmatçılar  iştirak  edirlər. 

       A  qrupunda   aşağı  yaş  qrupuna  aid  şahmatçılardan  yalnız   son  Avropa  

və  Dünya  çempionatının  mükafatçıları  və  ya  AŞF-nin  rəyi  ilə   iştirak edə 

bilərlər. 

     Olimpiada  “İsveçrə Sistemi ”  üzrə  11 turdan  ibarət olaraq  FİDE 

qaydalarına əsasən  keçirilir və şəxsi-komanda xarakteri daşıyır. 

   Yarışın püşkatma proqramı :   SWİSS-MANAGER.  

Nəzarət vaxtı :  Oyunun  sonuna  qədər  hər  iştirakçıya  120  dəqiqə  verilir.  

Oyuna  gecikmə  15  dəqiqə  icazə  verilir. Oyunun nəticəsindən və hakimlərin 

qərarından  apellyasiya  vermək  hüququ oyun başa çatdıqdan  30 dəqiqə 

ərzində qüvvədədir.  Apellyasiya komitəsi AŞF-nin tövsiyə  etdiyi  3 nəfər  

hakimdən  ibarətdir. 

   Komandanın tərkibi  3  oğlan  + 1  qızdan  ibarətdir. Hər  bir  rayon, şəhər , 

habelə  müstəqil  iştirakçılar  yarışa  istənilən  sayda  iştirakçı göndərə bilərlər. 

V. Qaliblərin müəyyənləşdirilməsi və mükafatlandırılması 

Şəxsi hesabda qaliblər aşağıdakı yaş qrupları üzrə müəyyənləşdiriləcəklər:              

A qrupu üzrə :     A  turnirində  ilk  üç yeri tutmuş  oğlan və qızlar  və 

                              14  yaşadək  oğlan  və  qızlar.  

B qrupu üzrə :     B   turnirində  ilk  üç  yeri tutmuş  oğlan və qızlar; 

                               10 yaşadək  oğlan  və  qızlar; 

                                8  yaşadək  oğlan  və  qızlar.  

 

        Şəxsi hesabda idmançı birdən çox mükafata  layiq  görülərsə  yalnız bir 

mükafatı (ən yüksəyini)  ala  bilər.  

         Şəxsi yarışda xallar bərabər olduqda yerlərin müəyyənləşdirilməsi aşağıdakı 

qaydada həyata keçirilir: 

1. Qələbələrin sayı. 

2. Buhqolts əmsalı; 

3. Qısaldılmış Buxqolts əmsalı; 

 



        Komanda  hesabında  qaliblər komanda  üzvlərinin  topladığı ən yüksək  

xalların cəminə  əsasən  müəyyən edilir. 

       Komanda hesabında xallar bərabər olduqda  yerlərin müəyyənləşdirilməsi 

aşağıdakı qaydada həyata keçirilir: 

1.Komanda üzvlərinin şəxsi yarışda qələbələrinin sayının cəminə  görə. 

2. Buhqolts əmsalı (hər bir komanda üzvünün Buxqolts əmsallarının cəmi); 

3. Qısaldılmış Buxqolts əmsalı (hər bir komanda üzvünün qısaldılmış 

Buxqolts əmsallarının cəmi); 

     Olimpiadada  I - III yeri  tutmuş şahmatçılara və komandalara  Gənclər və 

İdman Nazirliyinin diplomları, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının medalı təqdim 

ediləcəkdir. Habelə fərqlənən  idmançılara yerli təşkilatlarln mükafatları təqdim 

ediləcəkdir.  

    Olimpiadada   hər  yaş   grupunda (10, 12, 14  və 16)  I – III  yeri  tutmuş  

şahmatçılar  2021-ci  ilin  avgust  keçiriləcək  onlayn  Dünya  Çempionatında 

iştirak  etmək  hügugu  əldə  edəcəklər .  

 Hər yaş  grupunda (10, 12, 14 və 16) I  yeri  tutmuş  şahmatçılar onlayn  

Dünya Çempionatında iştirak  üçün lazım olan üzvlük haqqından  azad edilir! 

 

VI. Sifarişlər və maliyyələşdirmə 

 OLİMPİADADA  İŞTİRAK  ETMƏK  İSTƏYƏN  HƏR  BİR  ŞAHMATÇININ  

FİDE   İDENTİFİKASİYA   NÖMRƏSİ   OLMALIDIR !! (əks  təgdirdə  

idmançı  yarışa  buraxılmayacag). 

Şahmatçılar  FİDE  İD-si  almaq  üçün Azərbaycan  Şahmat  Federasiyasına 

müraciət  edə  bilərlər . (tel: 012  511  13 56 ) 

          Hər bir idmançı şəxsiyyətini təsdiq  edən  sənədi  hakimlər  heyətinin  

katibliyinə  təqdim  etməlıdır.  

        Yarışda iştirak edən idmançıların və məşqçi - nümayəndələrin  ezamiyyə 

xərcləri, onları  ezam  edən  təşkilatlar tərəfindən  ödənilir. 

           Yarışda iştirak edən hər təşkilat və  fərdi  idmançı  : idmançının adı,soyadı, 

atasının  adı, təvəllüdü, idman  dərəcəsi, beynəlxalq  və  milli  əmsalı göstərilməklə 

vahid  f ormada sifarişi   5   iyul  2021-cü il  tarixdən gec olmayaraq (əks  

təqdirdə şahmatçılar  yarışa  buraxılmayacaqlar) aşağıdakı  mail  ünvanlarına 

göndərməlidir: 

azerbaijanchess@yahoo.com   (AŞF) 

gubachess@yandex.ru   (Baş hakim,  Qüdrət İsmayılov) 

mailto:azerbaijanchess@yahoo.com
mailto:gubachess@yandex.ru


Məlumat üçün  telefonlar :     511 13 56  (AŞF) 

                                                050-740-55-59 (Baş hakim) 

 

 

   BU  “ƏSASNAMƏ”  YARIŞA  RƏSMİ  DƏVƏT  HESAB  OLUNUR.                

 

             

 
 


