
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 98-ci ildönümünə həsr olunmuş 

II beynəlxalq onlayn “Təhsil” kubokunun 

Ə S A S N A M Ə S İ 

 

1. Təşkilatçılar 

1.1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

1.2. “Təhsil” Respublika İdman Mərkəzi 

1.3. Azərbaycan Şahmat Federasiyası 

 

2. Məqsəd və vəzifələr 

2.1. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi; 

2.2. Karantin müddətində məktəblilərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili; 

2.3. Müasir texnologiyalardan istifadə etməklə şahmatçıların oyun təcrübələrinin artırılması. 

 

3. Keçirilmə vaxtı və internet səhifəsi 

3.1. Yarış 7-8 may 2021-ci il tarixlərində keçiriləcək. 

3.2. Yarış www.tornelo.com portalında keçiriləcək. 

3.3. Yarışın internet səhifəsi: www.itc2021.tehsilchess.az  

 

4. Yarış iştirakçıları və qeydiyyat 

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

şahmatçıları iştirak edə bilər. 

4.1.1. Şahmatçılar qeydiyyatdan keçmək üçün yarışın internet səhifəsində göstərilən qeydiyyat 

formasını doldurmaqla tehsilchess@gmail.com ünvanına göndərməlidir. 

4.2. Dəvət olunmuş ölkələrin hər birindən 10-dək şahmatçı qəbul olunur. Qeydiyyat zamanı 

milli federasiyaların siyahısı üstün tutulur. 

4.3. Azərbaycan şahmatçıları aşağıdakı meyarlar üzrə yarışa buraxılır: 

4.3.1. Dünya və Avropa birinciliklərinin medalçıları və ya mükafatçıları; 

4.3.2. Azərbaycan birinciliklərinin medalçıları; 

4.3.3. Beynəlxalq reytinqi 1700-dən yuxarı olan şahmatçılar; 

4.3.4. 6 may 2021-ci il tarixində keçiriləcək milli seçmə mərhələdə ilk 20 yeri tutmuş 

şahmatçılar. 

 

5. Keçirilmə qaydası 

5.1. Yarış 2 mərhələ üzrə keçirilir: seçmə və final. 

5.2. Hər iki mərhələ üzrə oyuna nəzarət vaxtı: 3 dəqiqə + 2 saniyə/hər gedişə. 

5.3. Beynəlxalq reytinqi (klassik) 2300-dən yuxarı olan şahmatçılar birbaşa final 

mərhələsində iştirak edir. 

5.4. Seçmə mərhələdə ilk 30 yeri tutmuş şahmatçılar final mərhələsinə vəsiqə qazanır. 

5.5. Final mərhələsində ən azı 6 nəfər 12 yaşadək şahmatçı, 6 nəfər qız şahmatçı olmalıdır. 

Əgər bu kateqoriyada finalçı sayı tamamlanmazsa seçmə mərhələdə ən yaxşı nəticə 

göstərmiş əlavə şahmatçılar finala buraxıla bilər. 

 

6. Yarışın qrafiki: 

http://www.tornelo.com/
http://www.itc2021.tehsilchess.az/
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Tədbir Tarix 
Saat  

(Bakı vaxtı ilə) 

Qeydiyyat başa çatır 5 may 2021 16:00 

Test turniri 5 may 2021 18:00 

Milli seçmə mərhələ 
(Azərbaycan şahmatçıları üçün) 

1-9-cu turlar 
6 may 2021 18:00 

Seçmə mərhələ 
1-9-cu turlar 

7 may 2021 18:00 

Final mərhələsi 
1-9-cu turlar 

8 may 2021 18:00 

 

Qeyd: Təşkilat komitəsi yarış portalında yarana biləcək hər hansı texniki nasazlıqlar zamanı 

yarışın keçirilmə tarixlərində və turun başlama saatlarında dəyişiklik etmək hüququna 

sahibdir. 

 

7. “Fair play”, video-nəzarət və digər tələblər 

7.1. Şahmatçının kompyuter qarşısında əyləşdiyi otaq onun oyun zonası hesab olunur.  

7.2. Final mərhələsində şahmatçılardan oyunlarını səs və video nəzarət altında (zoom 

proqramı) tələb olunur: 

7.2.1. Şahmatçı final mərhələsini 2 kamera qarşısında oynamalıdır. 

7.2.2. Otaqda işıqlandırma şahmatçının üzünü aydın göstərəcək qədər aydın olmalıdır. 

7.2.3. Birinci kamerada şahmatçının üzü tam görünməlidir.  

7.2.4. İkinci kamerada şahmatçıdan arxa tərəfində yerləşdirilməli, yanında kimsənin olmadığı 

aydın görünməlidir. 

7.2.5. Yarış zamanı zamanı şahmatçı eyni zamanda ekran paylaşımı da etməlidir. 

7.2.6. Oyun zamanı mikrofon açıq olmalıdır. Yalnız turu başa çatdıran şahmatçı mikrofonu 

bağlaya bilər.  

7.3. Oyun zamanı şahmatçının kompyuterində yarışın internet səhifəsi, tornelo-da yarış 

səhifəsi və zoom proqramı açıq ola bilər (digər səhifələr və proqramlar köməkçi vasitə 

hesab oluna və məğlubiyyət verilə bilər). 

7.4. Nəzarətçi-hakim kompyuterdə əlavə proqramların açıq olub-olmamasını yoxlamaq üçün 

oyunçudan tapşırıq menecerini (task manager) açmasını tələb edə bilər. 

7.5. Final günü turun başlamasına 20 dəqiqə qalmış zoom linki aktiv olunacaq. Şahmatçı tura 

ən geci 10 dəqiqə qalmış zoom linkinə daxil olaraq kameralarını açmalı, ekranını 

paylaşmalıdır. Zooma daxil olarkən şahmatçı ad, soyadını daxil etməlidir. 

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

oyunlar başa çatdıqdan sonra 1 saat ərzində göndərilməlidir. 

7.7. Yarışda oynanılmış oyunlar Tornelo-nun gücləndirilmiş “Fair Play sistemi” və əlavə 

proqramlar vasitəsi ilə yoxlanılacaq. 

7.8. Oyun zamanı hər hansı kənar vasitənin köməyindən (proqram və ya insan) istifadə etdiyi 

müəyyən olunan şahmatçı turnirdən kənarlaşdırılacaq və nəticələri ləğv olunacaq. 
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7.9. İnternetlə və Tornelo portalından istifadə ilə bağlı yaranan problemlərə görə təşkilatçı tərəf 

məsuliyyət daşımır. 

7.10. Yarışa qatılan bütün oyunçular əsasnamə ilə tanış olduğunu və onun bütün şərtlərini qəbul 

etdiyini təsdiq edir. 

 

8. Appelyasiya 

8.1. Hakimlər heyətinin qərarından narazı qalan şahmatçı appelyasiya şikayəti verə bilər. 

8.2. Appelyasiya şikayəti üçün ödəniş 100 dollardır. Şikayət təmin olunarsa ödəniş geri 

qaytarılır. 

8.3. 5 nəfərdən ibarət appelyasiya komitəsi təşkil olunacaq (3 əsas+2 ehtiyat) 

8.4. Appelyasiyanın tərkibi 5 may 2021-ci il tarixində yarışın internet səhifəsində elan olunacaq. 

8.5. Appelyasiyanın qərarı sonuncu vəhəlledicidir. 

 

9. Mükafatlar 

9.1. Mükafatlar bölünmür, əlavə əmsallara görə yerlər müəyyən olunur. 

9.2. Mükafatın göndərilməsi zamanı bank xərci mükafatdan çıxılır. 

9.3. 1 şahmatçı yalnız 1 mükafat qazana bilər (yüksək uduş məbləğini əldə edir). 

Ümumi 
Ən yaxşı 

azərbaycanlı 
Ən yaxşı qız U 12 

I yer 500 USD I yer Diplom I yer Diplom I yer Diplom 

II yer 300 USD II yer Diplom II yer Diplom II yer Diplom 

III yer 200 USD III yer Diplom III yer Diplom III yer Diplom 

IV yer 100 USD       

V yer 80 USD       
 

 

10. Təşkilat komitəsi ilə əlaqə:  

İnternet səhifəsi: www.itc2021.tehsilchess.az 

Email: tehsilchess@gmail.com 

Mob, whatsapp: +994 51 510 12 21, +994 55 294 76 08 

http://www.itc2021.tehsilchess.az/
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