
 

2022-ci il şahmat üzrə kişilər arasında  

Azərbaycan çempionatının 

ƏSASNAMƏSİ 

Çempionat  04 (gəlmə günü və püşkatma) - 18 fevral (son tur) 2022-ci il 

tarixlərdə 40  şahmatçının  iştirakı  ilə  2 mərhələdə  Naxçıvan şəhərində 

keçiriləcək. 

I mərhələdə  40  iştirakçı İsveçrə  sistemi üzrə (9 turdan ibarət) mübarizə 

aparacaq. 

Nəzarət vaxtı: Hər bir şahmatçıya ilk  40 gedişə 1 saat 30 dəqiqə, sonra 

oyunun sonunadək 30 dəqiqə əlavə vaxt verilir. 1-ci gedişdən başlayaraq hər 

gedişdən sonra 30  saniyə əlavə olunur. Heç-heçəyə razılaşmağa yalnız qaraların 

40-cı gedişindən sonra icazə verilir. 

Çempionatda yerlər toplanmış xalların cəminə görə müəyyən edilir. İki və ya 

daha çox şahmatçı eyni xal toplayarsa, yerlər əlavə göstəricilərə əsasən aşağıdakı 

ardıcıllıqla müəyyən olunur: 

a) qələbələrin sayı (oyuna gəlməyən şahmatçıya qarşı nəticə qələbə kimi 

hesablanır); 

b) şəxsi görüşün nəticəsi; 

c) Berger əmsalı. 

İlkin mərhələdə 1-4-cü yerləri tutan şahmatçılar 2-ci mərhələdə play-off  

sistemi üzrə yarımfinal (I-IV, II-III) və finalda çempionu müəyyən edəcəklər. 

Yarımfinal və  final mərhələlərində iki oyun (ağ və qara fiqurlarla) keçiriləcək. 

Əgər hesab 1:1 olarsa, əvvəlcə 15 dəqiqə + 10 saniyə nəzarət vaxtı ilə (sürətli 

şahmat) əlavə 2 oyun (ağ və qara fiqurlarla), yenə də qalib müəyyən olunmazsa, 5 

dəqiqə + 3 saniyə nəzarət vaxtı ilə (blits) 2 oyun və nəhayət, qalib müəyyən 

olmadıqda “armagedon” (ağlara 5, qaralara 4 dəqiqə vaxt verilir və ağlar qalib 

gəlməsələr, qalib qara fiqurlarla oynayan olur) oynanılacaq. 

Yarımfinal mərhələsində məğlub olmuş şahmatçılar eyni sistem üzrə 3-cü yer 

uğrunda yarışacaqlar. 

Gecikmə - 15 dəqiqə icazə verilir. 

 

 

 

 

 



Çempionata buraxılır: 

1. 01 fevral tarixinə beynəlxalq əmsalı 2300-dən aşağı olmayanlar. 

2. 2022 -ci il Naxçıvan Muxtar Respublikasının çempionatının  I – III  

mükafatçısı 

     Yarışda Beynəlxalq qrossmeysterlər və  01 fevral  tarixinə beynəlxalq əmsalı 

2500-dən aşagı  olmayan  şahmatçılar   yemək, yataq  və  yol  xərcləri ilə təmin  

olunacaqlar.   

Yarışın qalibi 2022-ci il şahmat üzrə kişilər arasında Azərbaycan çempionu 

adını qazanır. Qalib və mükafatçılar Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 

Nazirliyinin diplomları  və  Azərbaycan Şahmat Federasiyasının  medalları ilə təltif 

olunur. 

 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Operativ 

qərargahın  Pandemiya şəraitində   qəbul  etdiyi  Qaydalara əsasən  

vaksin  olunmamış şahmatçı (18 yaşdan yuxarı olanlar) yarışlara  

buraxılmayacaq. 

2. İştirakçılar  yanvar ayınının  25-nə kimi  qeydiyyatdan keçməlidirlər.   

 

 

TURLARIN CƏDVƏLİ 

I tur 05 fevral                                           14.00 

II tur            06 fevral                           14.00 

III tur 07 fevral                           14.00 

IV tur           08 fevral                           14.00 

 V tur            09 fevral                           14.00 

VI tur           10 fevral                           14.00 

VII tur          11 fevral                           14.00 

              VIII tur         12 fevral                           14.00 

IX tur           13 fevral                           14.00 

                İstirahət günü                   14 fevral                                

 

½ final 

1-ci görüş      15 fevral                         14.00 

2-ci görüş     16 fevral                         12.00 

Tay-brek        16 fevral                         18.00 



 

Final və  3-cü  yer  uğrunda     

1-ci görüş      17 fevral                         14.00 

2-ci görüş     18 fevral                         12.00 

Tay-brek        18 fevral                         18.00 

 

                                               Mükafat   fondu 

Yarışın ümumi mükafat fondu 22000 AZN təşkil edir. 

 

I  yer 8000   AZN VI  yer 800 AZN 

II  yer 5000  AZN VII yer 600 AZN 

III yer 3500    AZN VIII yer 500 AZN 

IV yer 2000    AZN IX  yer 300 AZN 

V yer 1000    AZN X  yer 300 AZN 

 

Çempionatda I - IV yerləri tutmuş şahmatçılar mart ayında Sloveniyada 

keçirilən kişilər arasında Avropa çempionatına ezam edilir. 

 

 




