




Տուրերի քանակ․ 

Որակավորման կարգեր Ամենաքիչը 

4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար 8 տուր 

3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար 8 տուր 

2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար 9 տուր 

1-ին կարգի որակավորման մրցաշար 9 տուր 

 

 Երևան քաղաքի բոլոր որակավորման մրցաշարերում թույլ տալ միայն մեկ անգամ 

անցկացնել օրական 2 տուրֈ Միայն 4-րդ կարգի համար անցկացվող որակավորման 

մրցաշարում թույլատրել մրցաշարը անցկացնել օրական 2 տուրովֈ 

 Մարզերում 4-րդ և 3-րդ կարգերի համար անցկացվող մրցաշարերը պետք է տևեն 

առնվազն երեք օր, իսկ 2-րդ և 1-ին կարգերի համար անցկացվող մրցաշարերը՝ չորս 

օրֈ 

Ժամակարգ․ 

Որակավորման կարգեր Ֆիքսված Հավելումով 

4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար Առանց 

ժամացույցի 

Մրցաշարի սկզբից 40 րոպե անց 

տեղադրել ժամացույց 10ր + 5 վրկ 

3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար 60 րոպե Կամ 40 ր + 30 վրկ 

2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար 90 րոպե Կամ 60 ր + 30 վրկ 

1-ին կարգի որակավորման մրցաշար 90 րոպե Կամ 60 ր + 30 վրկ 

 

Անհարգելի բացականեր․ 

 Որակավորման մրցաշարերում անհարգելի բացակայող շախմատիստներին 

չթույլատրել հաջորդ երեք ամիսներին մասնակցել մրցաշարերինֈ Որը ուժի մեջ է 

մտնում մոտակա ամսվա ամսի 1-ից՝ ցուցակները հրապարակելու պահիցֈ 

 Մրցաշարի կազմակերպիչը կամ գլխավոր մրցավարը որակավորման 

հանձնաժողովին պետք է ուղարկի անհարգելի բացակայող մասնակիցների ցանկըֈ 

 Անհարգելի բացակա է համարվում այն դեպքը, երբ շախմատիստը, առանց 

տեղեկացնելու չի ներկայանում հերթական տուրին և այդ պատճառով իր մրցակիցը 

ստանում է +, որը էականորեն դժվարացնում է որակավորման կարգ լրացնելըֈ 

 Վերահսկողությունը թողնել Հայաստանի որակավորման հանձնաժողովինֈ 

 

 

 

 



Հավելված 2 

Որակավորման կարգեր լրացնելու պահանջներ․ 

Որակավորման կարգեր Նույն կարգերով Խառը 

4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար 75 % Ըստ հավելվածի 

3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար 75 % Ըստ հավելվածի 

2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար 75 % Ըստ հավելվածի 

1-ին կարգի որակավորման մրցաշար 75 % Ըստ հավելվածի 

 

 Որևէ այլ կարգի պահանջից կես միավոր պակաս ձեռք բերած շախմատիստներին 

չթույլատրել պայմանականորեն մասնակցել ավելի բարձր որակավորման մրցաշարիֈ 

 Բացառություն կատարել միայն աղջիկ մասնակիցների համար, սակայն 

մասնակցության իրավունքը սահմանափակել  մեկ մրցաշարովֈ 

 Թույլատրել որակավորման կարգերը ֆիքսել մինչ մրցաշարի ավարտըֈ 4-րդ և 3-րդ 

կարգերի դեպքում մինիմալը 8 տուր, 2-րդ և 1-ին կարգերի համար՝ 9 տուրֈ Ընդ որում 

մասնակիցը ինքը պետք է գլխավոր մրցավարի ուշադրությունը գրավի այդ 

հանգամանքի վրաֈ 

 Եթե տվյալ շախմատիստը 3 անգամ հավաքել է համապատասխան նորմայից 0,5 

միավոր պակաս, ապա նրան նույնպես շնորհել համապատասխան կարգըֈ 

 Մրցաշարի ընթացքում մեկ + ստանալը, երբ մրցակիցը չի ներկայանում խաղին՝ 

հաշվել հաղթանակֈ 

 Եթե մասնակիցը ստանում է bye պետք է այդ պարտիան համարել հաղթանակ, իսկ 

որակավորման կարգը ստանալ, ըստ մյուս տուրերի մրցակիցների որակավորման 

կարգերի թվաբանական միջինիֈ 

 Երկու + ստանալու դեպքում մասնակիցը իրավունք չունի ստանալ որակավորման 

կարգֈ 

 Արգելել որևէ որակավորման մրցաշարի հետագա ընթացքից հանել այն 

մասնակիցներին, ովքեր մրցաշարի ընթացքում հավաքում են որակավորման համար 

անհրաժեշտ միավորներըֈ 

Ուշադրություն․ 

Վերը նշված պահանջները թերի կատարելու դեպքում որակավորման 

հանձնաժողովը կարող է չընդունել տվյալ մրցաշարի արդյունքները և 

չհաստատել կարգերըֈ 


