
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nizami Ganjavi-880” 

onlayn beynəlxalq şahmat turniri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI-2021 



Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş 

“Nizami Ganjavi-880” onlayn beynəlxalq şahmat turnirinin 

Ə S A S N A M Ə S İ 

 

I. Məqsəd və vəzifələr 

1. Nizami Gəncəvinin 880 illiyinin qeyd olunması. 

2. Məktəblilərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili. 

3. Müasir texnologiyalardan istifadə etməklə şahmatçıların oyun təcrübələrinin artırılması. 

II. Yarışın keçirilmə vaxtı və internet səhifəsi 

Yarış 2-4 aprel 2021-ci il tarixlərində www.tornelo.com internet portalı üzərindən keçiriləcək. 

Yarışın internet səhifəsi: www.ganjavi880.tehsilchess.az/  

III. Yarış iştirakçıları və qeydiyyat 

 Yarışda dəvət olunmuş ölkələrin 17 yaşadək (2004-cü il təvəllüdlü və daha kiçik yaşlı) 

şahmatçılarından təşkil olunmuş komandalar iştirak edə bilər. Hər ölkədən 1 komanda, 

Azərbaycandan isə 4 komanda yarışa buraxılır. 

Komandanın heyəti 6 oyunçu və 1 kapitandan (məşqçi)  ibarətdir. Komandanın 1-2-ci lövhələri 

17 yaşadək, 3-4-cü lövhələri 13 yaşadək oğlanlardan, 5-ci lövhə 17 yaşadək, 6-cı lövhə isə 13 

yaşadək qızlardan təşkil olunur. Kapitan komandanın heyətini müəyyənləşdirir və müvafiq sifariş 

formasını doldurur. Sifarişdə şahmatçıların adı, soyadı, təvəllüdü, FIDE ID-si, beynəlxalq reytinqi 

(klassik), email ünvanı və mobil nömrəsi qeyd olunur. Şahmatçıların email ünvanı dəqiqliklə 

göstərilməlidir (Tornelo-da qeydiyyat email ilə edilir). 

Kapitanlar və şahmatçılar üçün qeydiyyatla bağlı ətraflı məlumat, sifariş forması (Word faylda) 

yarışın internet səhifəsində yeləşdirilib: www.ganjavi880.tehsilchess.az/registration. Qeydiyyat 30 

mart 2021-ci il tarixində başa çatır.  

IV. Keçirilmə qaydası 

 Yarış komanda xarakterlidir və isveçrə sistemi üzrə 9 turdan ibarətdir. Matçlar 6 lövhədə 

oynanılacaq. Oyuna nəzarət vaxtı 10 dəqiqə, üstəgəl hər gedişə 5 saniyə artımla 

(10min+5sec/move) nəzərdə tutulur. Mövqenin üçqat təkrarı və 50 gediş qaydası Tornelo portalı 

tərəfindən avtomatik olaraq tətbiq olunur. 40 gedişdən tez heç-heçə təklif oluna bilməz. Komandaya 

qələbə üçün 2 xal, heç-heçə üçün isə 1 xal, məblubiyyət üçün 0 xal verilir. Qalib komandalar 

göstəricilərin aşağıdakı ardıcıllığı ilə müəyyən olunacaq: 

1. Matç xallarının cəmi (qələbə 2, heç-heçə 1, məğlubiyyət 0 xal); 

2. Eyni xal toplayan komandaların öz aralarındakı matç xallarının cəmi; 
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3. Oyun xallarının cəmi (qələbə 1, heç-heçə 0.5, məğlubiyyət 0 xal); 

4. Sonneborn-Berger əmsalı (Matç xalları); 

5. Sonneborn-Berger əmsalı (Oyun xalları). 

Lövhələr üzrə qalib şahmatçılar göstəricilərin aşağıdakı ardıcıllığı ilə müəyyən olunacaq: 

1. Topladığı xallar (oyun xalları); 

2. Qələbələrin sayı; 

3. Qısaldılmış buhqolts (ən yaxşı və ən pis nəticə çıxılır); 

4. Buhqolts. 

Qeyd: komandası turnir cədvəlində 50%-dən aşağı nəticə göstərən şahmatçının nəticəsi 

lövhələr üzrə mükafatlanmada nəzərə alınmır. 

V. Yarışın qrafiki: 

Tədbir Tarix Saat (Bakı vaxtı ilə) 

Qeydiyyat başa çatır 30 mart 2021 18:00 

Kapitanlarla texniki toplantı 1 aprel 2021 20:00-21:00 

1-3-cü turlar 2 aprel 2021 18:00-20:30 

4-6-cı turlar 3 aprel 2021 18:00-20:30 

7-9-cu turlar 4 aprel 2021 18:00-20:30 
 

 Təşkilat komitəsi yarış portalında yarana biləcək hər hansı texniki nasazlıqlar zamanı yarışın 

keçirilmə tarixlərində və turun başlama saatlarında dəyişiklik etmək hüququna sahibdir. 

VII. “Fair play”, video-nəzarət və digər məsələlər 

Şahmatçının kompyuter qarşısında əyləşdiyi otaq onun oyun zonası hesab olunur. 

Şahmatçılardan oyunlarını video nəzarət altında (zoom proqramı) keçirmələri tələb olunur. Eyni 

zamanda ekran paylaşımı da edilməlidir. Oyun zamanı şahmatçının kompyuterində yalnız yarışın 

internet səhifəsi, tornelo.com səhifəsi və zoom proqramı açıq ola bilər (digər səhifələr və proqramlar 

köməkçi vasitə hesab oluna və məğlubiyyət verilə bilər). Nəzarətçi-hakim bunu yoxlamaq üçün 

oyunçudan tapşırıq menecerini açmasını tələb edə bilər. 

Hər bir yarış günü turun başlamasına 20 dəqiqə qalmış zoom linki aktiv olunacaq. Şahmatçı 

tura ən geci 10 dəqiqə qalmış zoom linkinə daxil olaraq kamerasını açmalı, ekranını paylaşmalıdır. 

Zooma daxil olarkən şahmatçı komandasının adını və öz ad, soyadını adıcıllıqla daxil etməlidir. 

Nümunə: “Azerbaijan, Ali Suleymanov” 

Şübhəli oyunlarla bağlı şikayətlər yazılı olaraq tehsilchess@gmail.com elektron ünvanına hər 

yarış günü oyunlar başa çatdıqdan sonra 1 saat ərzində göndərilməlidir. Müraciət kapitan tərəfindən 

göndərilməli, fikir aydın şəkildə ifadə olunmalıdır. Yarışda oynanılmış oyunlar Tornelo-nun 

gücləndirilmiş “Fair Play sistemi” və əlavə proqramlar vasitəsi ilə yoxlanılacaq. Oyun zamanı hər 
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hansı kənar vasitənin köməyindən (proqram və ya insan) istifadə etdiyi müəyyən olunan şahmatçı 

və onun komandası haqqında FIDE-nin anti-çitinq qaydalarında göstərilən sanksiyalar tətbiq 

olunacaq. İnternetlə və Tornelo portalından istifadə ilə bağlı yaranan problemlərə görə təşkilatçı tərəf 

məsuliyyət daşımır. Yarışa qatılan bütün komandalar əsasnamə ilə tanış olduğunu və onun bütün 

şərtlərini qəbul etdiyini təsdiq edir. 

VII. Appelyasiya 

Hakimlər heyətinin qərarından narazı qalan tərəf appelyasiya şikayəti verə bilər. Appelyasiya 

şikayəti üçün ödəniş 100 dollardır. Şikayət təmin olunarsa ödəniş geri qaytarılır. 5 nəfərdən ibarət 

appelyasiya komitəsinin heyyəti 1 aprel 2021-ci il tarixində yarışın internet səhifəsində elan olunacaq. 

Appelyasiyanın qərarı sonuncu və həlledicidir. 

VIII. Qaliblərin mükafatlandırılası 

Yarışın nəticələrinə görə ilk 3 yeri tutmuş komandalar müvafiq dərəcəli diplomlarla təltif 

olunacaq. Komandanın üzvləri (6 oyunçu və kapitan) isə müvafiq dərəcəli diplomlar və pul mükafatı 

ilə mükafatlandırılacaqlar. Bundan əlavə hər bir lövhə üzrə ilk 3 yeri tutmuş şahmatçılar müvafiq 

dərəcəli diplomlarla ilə təltif olunacaqlar. Pul mükafatları aşağıdakı kimidir: 

Yerlər Mükafat 

I yer - Komanda 700 USD 

II yer - Komanda 560 USD 

III yer - Komanda 420 USD 

Qeyd: Mükafatın göndərilməsi zamanı bank xərci mükafatdan çıxılır. 

 

IX. Təşkilat komitəsi ilə əlaqə 

Email adres: tehsilchess@gmail.com 

Mob; Whatsapp: +994515101221 Müşfiq Əsgərov 

Mob; Whatsapp: +994552947608 Elşad Abdullayev 
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