
 شطرنج فدراسیون مسابقات تقویم

 رویدادهای خارجی و اعزام هالیگ و  –رویدادهای داخلی 

 زمان مکان عنوان مسابقه ماه

ن
دی

ور
فر

 

 فروردین 12 – 7 بیرجند-جنوبی خراسان خاوران جام آزاد شطرنج مسابقات دوره دومین

 فروردین 19 – 8 ابوظبی -امارات  (آسا برق و ، سریع کالسیک) بانوان و آقایان آسیا های ملت جام

 فروردین 27 – 17 باتور اوالن - مغولستان (آسا برق و کالسیک، سریع) سال 18-8 آسیا سنی های رده قهرمانی

 فروردین 27 – 20 سرا صومعه -گیالن  ابریشم نوجوانان المللی بین آزاد مسابقات دوره اولین

 اردیبهشت 3 –فروردین  22 دبی-امارات اوپن دبی

 فروردین 29-22 بانکوک-تایلند اوپن بانکوک

 اردیبهشت 9 –فروردین  30 هالکیدیکی -یونان  مسابقات آماتورهای جهان 

ت
هش

دیب
ار

 

 اردیبهشت 7 – 1 سمنان سال پسران کشور 20قهرمانی زیر 

 اردیبهشت 7 – 1 خوزستان سال دختران کشور 20قهرمانی زیر 

 اردیبهشت 24 – 13 نو دهلی - هندوستان (آسا برق و استاندارد، سریع) سال 20 زیر دختران و پسران- آسیا جوانان قهرمانی

 اردیبهشت 30 – 20 نخجوان-آذربایجان اوپن نخجوان

 اردیبهشت 26 – 22 اصفهان ایران شهرهای قهرمانی

  اردیبهشت 31 -27 رامسر -مازندران  + کشور65+ و  50یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی پیشکسوتان باالی 

اد
رد

 خ

 خرداد 16 – 5 تاشکند -ازبکستان  برق آسا( –)استاندارد   آسیا بانوان و آقایان انفرادی قهرمانی

یر
ت

 

 تیر 14 – 6 درسدن -آلمان  سال 65و  50باالی  –قهرمانی تیمی پیشکسوتان جهان 

 تیر 28 – 19 تهران -ایران  (بخش سه هر) آسیا مدارس قهرمانی مسابقات

 تیر 31 - 20 انزلی مسابقات منتخب ایران در برابر منتخب جهان

 مرداد 8 –تیر  30 ارومیه پنجمین دوره مسابقات بین المللی جام سرداران آذربایجان 

 مرداد 8 –تیر  30 ارومیه دومین دوره مسابقات بین المللی جام مارال )ویژه بانوان(

 مرداد 9 –تیر  31 تاتری پپراد -اسلواکی  سال جهان 16المپیاد شطرنج جوانان زیر 

اد
رد

م
 

 مرداد 15-12 ساری هفته اول لیگ برتر کشور

 مرداد 28- 21 مرکزی + قهرمانی برق آسا کشور جشنواره سراسری آقایان کشور

 مرداد 28- 21 آذربایجان غربی + قهرمانی برق آسا کشوردوره جشنواره سراسری بانوان کشور  هجدهمین

 مرداد 31 – 17 اوریسا بوبانسور، -هند  سال جوانان جهان  20قهرمانی زیر 

 شهریور 8 –مرداد  31 ابوظبی-امارات اوپن ابوظبی

ور
ری

شه
 

  شهریور 9-3 همدان اوپن ابن سینا همدان

 شهریور 17-10 قزوین ششمین دوره جام شهید رجایی 

 شهریور 24 – 11 باکو -آذربایجان  چهل و دومین دوره المپیاد جهانی شطرنج

 شهریور 26 - 20 همدان 2017سال پسران انتخابی  10و  8های سنی قهرمانی کشور ردهمرحله اول مسابقات 

 شهریور 26 - 20 گیالن 2017سال پسران انتخابی  14و  12 های سنیمرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده

 شهریور 26 - 20 خوزستان 2017انتخابی سال پسران  18و  16های سنی مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده

 شهریور 26 - 20 فارس 2017سال دختران انتخابی  12، 10، 8های سنی مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده

 شهریور 26 - 20 سمنان 2017سال دختران انتخابی  18،16،14های سنی مرحله اول مسابقات قهرمانی کشور رده

 مهر 2 –شهریور  27 خوی -آذربایجان غربی  اولین دوره مسابقات بین المللی نام آوران شمس

 مهر 13 -شهریور  30 خانتی مانسیسک  -روسیه  سال جهان 18و  16و  14قهرمانی زیر 
 



 زمان مکان عنوان مسابقه ماه

هر
م

 

 مهر 16 – 10 بجنورد-راسان شمالیخ  اترک جام

 مهر 30 – 27 استان داوطلب هفته دوم لیگ برتر کشور

 آبان 10 -مهر  20 نامشخص 2016قهرمانی زنان جهان 

 آبان 10 -مهر  27 باتومی-گرجستان سال جهان  12و  10و  8قهرمانی نونهاالن زیر 

ن
آبا

 

 آبان 15 – 5 ماندالی -میانمار  آسیا پیشکسوتان قهرمانی

 آبان 21-15 تهران 2017انتخابی سال  مرحله اول سال پسران 20مسابقات آزاد قهرمانی کشور رده سنی زیر 

 آبان 21-15 یزد 2017انتخابی سال  مرحله اول سال دختران 20مسابقات آزاد قهرمانی کشور رده سنی زیر 

 آبان 22 – 15 جیشانگ -چین آسیا سال 14 زیر تیمی قهرمانی مسابقات

 آبان 28 – 25 استان داوطلب هفته سوم لیگ برتر کشور 

 آذر 5 -آبان  26 کویت آسیا آماتورهای قهرمانی مسابقات

 آذر 11 –آبان  28 چک قهرمانی پیشکسوتان جهان

ذر
آ

 

 آذر 7-1 مرکزی )آقایان( + مسابقات سریع قهرمانی کشور کشورنیمه نهایی قهرمانی 

 آذر 7-1 آذربایجان غربی )بانوان(  نیمه نهایی قهرمانی کشور

 آذر 19-12 مازندران دسته یک کشورلیگ 

 آذر 22 – 12 سوچی -روسیه  قهرمانی مدارس جهان 

 دی 9 –آذر  30 قطر جدول استادی قطر

ی
د

 

 دی 11-5 قطر زنان( –قهرمانی سریع و بلیتس جهان )مردان 

 دی  24-14 تهران فینال قهرمانی کشور )آقایان(

 دی  24-14 تهران فینال قهرمانی کشور )بانوان(

ن
هم

ب
 

 بهمن 14 – 4 جبل الطارق –انگلیس  جدول استادی–اوپن جبل الطارق 

 بهمن 20 – 9 مسکو -روسیه  اوپن مسکو

  نا مشخص مشهد فردوسی مشهدجام 

  نا مشخص تهران مسابقات فجر فدراسیون شطرنج

 بهمن 22 – 19 انزلی هفته چهارم )پایانی( لیگ برتر کشور

 بهمن 29-22 گیالن مسابقات بین المللی جام خزر

ند
سف

ا
 

برگزارکننده در استان  2017انتخابی  ،سال پسران 18،16،14،12، 10، 8های سنی مرحله  نهایی رده
 مرحله اول 

 اسفند 5-9

برگزارکننده در استان  2017انتخابی  ،سال دختران 18،16،14،12، 10، 8های سنی مرحله  نهایی رده
 مرحله اول

 اسفند 5-9

 اسفند 28 – 20 ایسلند یاویک اوپن ریک

 

 اوپن های بین المللی         /اعزام ها ی برون مرزی          مسابقات داخلی  /        /  لیگ راهنما :        

  mosabeghat@ircf.ir   فدراسیون شطرنج کمیته مسابقاتایمیل 
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