
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Razılaşdırılıb”     “Təsdiq edirəm” 

Azərbaycan Şahmat Federasiyasının   “Təhsil” Respublika İdman Mərkəzinin  

prezidenti:_____________M.Məmmədov  direktor əvəzi:_________Arzu Qarayev 

“_____”___________________2021-ci il  “_____”___________________2021-ci il 

 
 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunmuş 

“Təhsil” Respublika İdman Mərkəzinin şahmat üzrə respublika birinciliyinin 

ƏSASNAMƏSİ 

 
 

I. Məqsəd və vəzifələr 

- Ümummilli lider Heydər Əliyev irsinin şagirdlərə çatdırılması 

- Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən uşaq-gənclər idman-şahmat 

məktəblərinin  şagirdləri arasında yaş qrupları üzrə ən güclü şahmatçıların müəyyən 

edilməsi 

- istedadlı şahmatçıların üzə çıxarılması və onların “Təhsil” Respublika İdman 

Mərkəzinin yaş qrupları üzrə yığma komandalarına cəlb edilməsi 

- şahmatçıların oyun təcrübələrinin, ustalıq səviyyələrinin və idman dərəcələrinin 

artırılması 

- şahmatçılar arasında dostluq əlaqələrinin yaranması. 

 

 

II. Yarış iştirakçıları 

Yarışlar 6 yaş qrupu üzrə 12 kateqoriyada (Open 6, Open 8, Open 10, Open 12, Open 

14, Open 16; Girls 6, Girls 8, Girls 10, Girls 12, Girls 14, Girls 16) keçirilir: 

6 yaşadək - 2015-cü il təvəllüdlü və daha kiçik yaşlı oğlanlar və qızlar 

8 yaşadək   - 2013-2014-cü il təvəllüdlü oğlanlar və qızlar 

10 yaşadək - 2011-2012-ci il təvəllüdlü oğlanlar və qızlar 

12 yaşadək   - 2009-2010-cu il təvəllüdlü oğlanlar və qızlar 

14 yaşadək  - 2007-2008-ci il təvəllüdlü oğlanlar və qızlar 

16 yaşadək - 2005-2006-ci il təvəllüdlü oğlanlar və qızlar 

 Məktəblər yaş qrupları üzrə hər kateqoriyada yalnız 1 şahmatçı ilə təmsil oluna bilər. 

Həmin şahmatçılar məktəbin daxili seçmə yarışında müəyyən olunur. 

 



III. Keçirilmə qaydası 

“Təhsil” RİM-in şahmat üzrə respublika birinciliyi zona və final yarışları olmaqla 2 

mərhələdə təşkil olunur. 

Zona yarışlarında hər yaş qrupundan I, II yerləri tutan oğlan və qızlar respublika 

birinciliyinin finalında iştirak etmək hüququ  qazanır. 

Yarışlar FIDE qaydalarına əsasən iştirakçı sayından asılı olaraq dairəvi və ya “isveçrə” 

sistemi üzrə 7 və ya 9 turdan ibarət olmaqla keçirilir. Zona yarışlarında oyuna nəzarət vaxtı hər 

bir iştirakçıya oyunun sonunadək 90 dəqiqə (artımsız), finalda isə oyunun sonunadək 90 

dəqiqə, üstəgəl birinci gedişdən başlayaraq hər gedişə 30 saniyə əlavə olunmaqladır. 

Püşkatma “swiss-manager” proqramı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Hər iki mərhələdə iki və 

daha artıq şahmatçı eyni xal toplayarsa qalib əmsalların aşağıdakı ardıcıllığı ilə müəyyən edilir: 

İsveçrə sistemi üzrə: 1) Şəxsi görüş; 2) Qələbələrin sayı; 3) Qısaldılmış Buhqolts; 4) Buhqolts: 

Dairəvi sistem üzrə: 1) Şəxsi görüş; 2) Qələbələrin sayı; 3) Sonneborn-Berger. 

Əgər qalibi əlavə əmsallarla da müəyyən etmək mümkün deyilsə baş hakim yerli şəraitə 

görə əlavə görüş və oyuna nəzarət vaxtı təyin edir. 

 

IV. Keçirilmə vaxtı, yeri və zonalar 

I mərhələ - zona yarışları. 24 noyabr-03 dekabr 2021-ci il (24 noyabr-gəlmə günü) 

 

I zona - (Quba ioeugişm) Quba ioeugişm, Sumqayıt 2 nömrəli ugişm, Xaçmaz ugişm, Şabran 

ugişm, Xızı ugişm, Qubadlı ugişm, Cəbrayıl ugişm, Zəngilan ugişm. 

II zona - (Oğuz ugişm) Oğuz ugişm, 4 nömrəli ioeugişm, Balakən ugişm, Zaqatala ugişm, Qax 

ugişm, Şəki ugişm, Qəbələ ugişm, Ağdaş ugişm, İsmayıllı ugişm, Şamaxı ugişm, Ağsu ugişm.  

III zona - (Gəncə 2 nömrəli ugişm) Gəncə 2 nömrəli ugişm, 3 nömrəli rioeugişm, Şəmkir 

ugişm, Mingəçevir ugişm, Tovuz ugişm, Ağstafa ugişm, Yevlax ugişm, Samux ugişm, 

Goranboy ugişm, Gədəbəy ugişm, Tərtər ugişm, Daşkəsən ugişm, Qazax ugişm. 

IV zona - (Ucar ugişm) Ucar ugişm, Şirvan ugişm, Hacıqabul ugişm, Kürdəmir ugişm, Zərdab 

ugişm, Beyləqan ugişm, Xocavənd ugişm, İmişli ugişm, Saatlı ugişm, Sabirabad ugişm, Füzuli 

ugişm, Göyçay ugişm, Bərdə ugişm, Ağcabədi ugişm, Ağdam ugişm.  

V zona – (Salyan ugişm) Salyan ugişm, 11 nömrəli ugim, Lənkəran ugişm, Masallı ugişm, 

Astara ugişm, Biləsuvar ugişm, Lerik ugişm, Yardımlı ugişm, Cəlilabad ugişm, Neftçala ugişm, 

Laçın ugişm. 

 

 

II mərhələ - final. 16-23 dekabr 2021-ci il (16 dekabr-gəlmə günü), Bakı şəhəri 

Final mərhələsində zona yarışlarından vəsiqə qazanan şahmatçılarla yanaşı aşağıdakı 

göstəriciləri ödəyən şahmatçılar iştirak edir: 



1. Dünya və Avropa birinciliklərində medal qazanmış şahmatçılar. 

2. Sonuncu Azərbaycan Birinciliyində (həm “Təhsil” RİM-in, həm də Federasiyanın) 1-3-cü 

yeri tutmuş şahmatçılar. 

3. Yaş qrupları üzrə Beynəlxalq reytinq əmsalı (FİDE-nin 01.12.2021-ci il tarixinə olan 

reytinq siyahısına əsasən) aşağıdakı göstəriciləri ödəyən şahmatçılar:  

6 yaşadək oğlanlar arasında >1200,  6 yaşadək qızlar arasında >1100,  

8 yaşadək oğlanlar arasında >1400,  8 yaşadək qızlar arasında >1300,  

10 yaşadək oğlanlar arasında >1600,  10 yaşadək qızlar arasında >1500, 

12 yaşadək oğlanlar arasında >1800,  12 yaşadək qızlar arasında >1700, 

14 yaşadək oğlanlar arasında >2000,  14 yaşadək qızlar arasında >1900, 

16 yaşadək oğlanlar arasında >2200,  16 yaşadək qızlar arasında >2100. 

 

Birbaşa final mərhələsində iştirak hüququ olan şahmatçılar haqqında məlumat (finala 

vəsiqə verən əsas göstərilməklə) şahmatçının təmsil olunduğu müəssisə tərəfindən final 

yarışlarının başlamasına ən geci 12 gün qalmış tehsilchess@gmail.com elektron ünvanına 

göndərilməlidir. 

Final yarışlarının yekun nəticələri reytinq hesablanması üçün FİDE-yə göndəriləcək. Bu 

səbəbdən finalda iştirak edən şahmatçıların FİDE ID-i olması tələb olunur. 

V. Mükafatlandırma 

Yarışın zona və final mərhələsində hər yaş qrupunda I, II, III yeri tutmuş şahmatçılar 

diplom və medalla təltif olunurlar. 

VI. Yarışların təşkili və hakimlər heyəti 

Respublika birinciliyinin I (zona) və II (final) mərhələləri “Təhsil” Respublika İdman 

Mərkəzinin rəhbərliyi və təşkilatçılığı ilə keçirilir. Yarışları Mərkəzin təyin etdiyi hakimlər heyəti 

idarə edəcəkdir. 

Yarışda iştirak etmək üçün təsdiq edilmiş vahid sifariş vərəqləri (əlavə olunur) və 

idmançıların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər yarış başlayanadək hakimlər heyətinə təqdim 

edilməlidir. 

Yarışlar ölkədə tətbiq olunan karantin rejimi tələblərinə riayət olunmaqla təşkil olunur. 

Oyunlar yarış zalında sıxlıq yaranmaması üçün yaş qrupları 2 hissəyə bölünməklə, 2 növbəli 

rejimdə keçiriləcək. Bu bölgü iştirakçı sayı nəzərə alınmaqla baş hakim tərəfindən həyata 

keçirilir. Şahmatçılar oyunlarını tibbi maskadan istifadə etməklə oynamalıdırlar. Karantin rejimi 

tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarəti təşkilatçı tərəfindən təyin olunan xüsusi nümayəndə 

həyata keçirir. 

VII. Maliyyələşdirmə 

Zona və final mərhələsində iştirak edəcək komandaların ezamiyyə xərcləri, onları ezam 

edən təşkilat tərəfindən ödənilir. 

Zona yarışlarına ezam olunan hakimlərin ezamiyyə xərcləri Mərkəzin hesabına ödənilir. 
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