
   نینامه مسابقه شطرنج آنال نیی آ                                                

 دانشگاه  کارکنان بانویو  یعلم اتیاعضاء هویژه 

در    تربیت بدنی دانشگاهبه اطالع می رساند مدیریت  سالمت و شادکامی برای جامعه ورزش دانشگاه    با آرزوی
  تئی ه  ی محترم  اعضا  کارکنان و  جهت  ن یشطرنج آنال  همسابق  دورهیک    داروسازروز  بمناسبت  نظر دارد  

 برگزار نماید.  دانشگاه ( انبانو)  یعلم

 :هنام نییآ

و به روش سوئیسی بر اساس قوانین فدراسیون بین المللی )فیده( برگزار    lichess.orgسابقه در سایت  م -1
 و اصالحات مورد نیاز در هر مرحله قابل انجام خواهد بود.

و کلیه    باشند  یمسابقه م  ن ایمجاز به شرکت در    دانشگاه  اعضاء هیئت علمی و کارکنان بانوی  تمامی -2
  ، به محض ثبت نام، برای شرکت کنندگان   رداخت.شرکت کنندگان در یک جدول با هم به رقابت خواهند پ

 از این طریق انجام خواهد شد. اخبار مسابقه، تشکیل و اطالع رسانی اتساپوگروهی در پیام رسان 

 برای هر بازیکن، برگزار می گردد.  ثانیه پاداش 2و  دقیقه   3ثابت   زمانبا و   به روش سوئیسی سابقاتم -3
 تعداد دورهای مسابقه، متناسب با تعداد شرکت کنندگان تعیین خواهد شد.

علت تعیین زمان سه دقیقه برای هر بازیکن، در تبعیت از قواعد  برگزاری مسابقات آن :  1تبصره  
دقیقه استراحت   1ها  بین هر دور از بازی و الین و با هدف افزایش کنترل و نظارت بر بازی ها است 

 وجود دارد. 
 

 21:30   ساعت  5/6/1400روز جمعه مورخ  ان مسابقه: زم -4

اینترنتی(مس -5 )ریتد  به صورت رسمی  گردد  ابقات  بازیکن   برگزار می  کاربری  اکانت  ریتینگ  بر روی  و 
 .تاثیرگذار است

بازیکن مجموع امتیازات یکسانی یا چند    2ه بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده است. چنانچه  رد -6
 از روش سون بورن برگر برای گره گشائی استفاده خواهد شد. کسب کنند

 

توسط    ویژه نفرات برتر(ه  بازیکنان)ب  یها  یتمام باز  ،از اتمام مسابقات  در حین برگزاری مسابقات و پس -7
موارد تقلب را انجام داده یکی از    یکنیکه مشخص شود باز  یخواهد شد و در صورت  یبررس  یداور  میت

 باشد:

 در حین بازی  یشطرنجاستفاده از نرم افزارهای  -

 بازی کردن فرد دیگری بجای بازیکن -

 یا سایر موارد تقلب -



همچنین تیم داوری مجاز به اعمال روش های مختلف    .خواهد شد  این بازیکن از جدول رده بندی حذف  
راستی آزمایی قبل، هنگام و بعد از مسابقه می باشد و بازیکنان مکلف به همکاری در کلیه مراحل راستی  

نظر تیم داوری در موارد تقلب، قطعی  آزمایی در زمان و مکان تعیین شده توسط تیم برگزاری می باشند.
 و غیر قابل اعتراض است. 

 هد گرفت:تعلق خوا ، احکام قهرمانی و جوایزبرتر نفر 3به   -8
   :lichess.orgمراحل ایجاد شناسه در سایت    

 .دیی نامه مسابقات را با دقت مطالعه بفرما ن یی و آ بشویداطالع رسانی  عضو کانال -الف

  و   دیکن  را انتخاب  register  گزینه  یدر صفحه اصل،    lichess.org تیدر سابرای ساختن اکانت    -ب
 .دیفعال کن دیآ یم لتونیمیکه به ا  ی رانکیلیک اسم کاربری برای خودتان انتخاب کنید و  

شنبه   سهروز    12خود را حداکثر تا ساعت    (  lichess.org شناسهنام کاربری)  طفا نام و نام خانوادگی ول  -9
به شماره  شهریورماه    2 واتساپ  رسان  پیام  نمایند.  نیکوئی  خانمسرکار    09194699104از طریق    ارسال 

 )لطفا دقیقا با همین فرمت(: صورت ن یا بهبعنوان مثال 

 maryam2000  یبهرام  مریم

تا درخواست    دیصبر کن  مسابقات را خواهید داشت و  تیم  پس از ارسال و تایید مدارک، امکان ورود به  -10
پس از این مرحله، امکان ورود به   .دیکن  تی مسابقه رو  نکیخود را در ل(  اکانت  شناسه)شود و اسم    دییشما تا

 جدول مسابقه برای شرکت کنندگان میسر خواهد شد.

 نوجه: ثبت نام شما زمانی تکمیل خواهد شد که اسم شناسه خود را در سایت مشاهده بفرمایید. 

تا با این سامانه آشنایی کامل پیدا    دیانجام ده  تیبا سا  یشیآزما  یسابقه، چند دست بازقبل از شروع م   -11
 کنید. 

                                                                            

 

 هاداره مسابقات مدیریت تربیت بدنی دانشگا                                                                            

 

 


