
 

 نینامه مسابقه شطرنج آنال نییآ

 دانشگاه های دولتی کشوردانشجویان کارکنان و  اعضاء هیئت علمی، ویژه

در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تربیت بدنی  اداره کلبه اطالع می رساند  سالمت و بهروزی برای جامعه ورزش دانشگاهیرزوی آبا 

 .دیبرگزار نما  lichess.org تیدر سا نیالدوره مسابقه شطرنج آن کینظر دارد 

 :آیین نامه

مطابق قواعد این فدراسیون مسابقه به روش سوئیسی بر اساس قوانین فدراسیون بین المللی )فیده( برگزار و اصالحات مورد نیاز  .1

 در هر مرحله قابل انجام خواهد بود.و بروزرسانی های سایت، 

گانه  10)دانشگاه های زیر مجموعه مناطق کشورسراسر دانشگاه های دولتی تمامی اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان .2

اشند و کلیه شرکت کنندگان در یک جدول با هم به رقابت ، مجاز به شرکت در این مسابقه می بوزارت علوم(اداره کل تربیت بدنی 

 خواهند پرداخت.

و بازی  دقیقه )بدون افزایش زمان( برای هر بازیکن برگزار می گردد  3دور به روش سوئیسی و با زمان ثابت   13سابقات در م .3

 بصورت همزمان آغاز خواهند شد.و  های هر دور پس از پایان تمامی بازی های دور قبل

: علت تعیین زمان سه دقیقه برای هر بازیکن، در تبعیت از قواعد  برگزاری مسابقات آن الین و با هدف افزایش کنترل و 1تبصره 

 نظارت بر بازی ها است.

 دقیقه زمان بازیکن، برای بازیکن حاضر برد منظور خواهد شد. 3اتمام  : در صورت غیبت حریف، پس از2تبصره 

امتیاز( بهره مند خواهد شد. بازیکن غائب به  1: در صورت فرد بودن جدول، یک بازیکن در هر دور از امتیاز استراحت )3تبصره 

 ود دارد.صورت اتوماتیک از جدول حذف می شود اما امکان ورود مجدد این بازیکن در هر دور وج

 دقیقه استراحت وجود دارد. 1: بین هر دور از بازی ها 4تبصره 

 : در صورت تاخیر در ورود به مسابقه به شکل کلی، تنها تا دور ششم امکان ورود به مسابقه وجود خواهد داشت.5تبصره 

، آن تغییرات بر مسابقات lichess.org: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در نحوه برگزاری مسابقات سوئیس توسط سایت 6تبصره 

 اعمال خواهد شد.

 16:30الی  15خرداد ساعت  16زمان شروع مسابقه: جمعه  .4

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

 یک امتیاز دارد. (Byeبرد یک امتیاز دارد، هر مساوی نیم امتیاز و باخت هیچ امتیازی ندارد. همچنین استراحت ) هر .6

یا چند بازیکن مجموع امتیازات یکسانی کسب کنند از روش  2ه بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده است. چنانچه رد .7

 برای گره گشائی استفاده خواهد شد.ده سایت( )یا آخرین روش پوئن شکنی بروز شسون بورن برگر

بازیکنان در گروه امتیازی مشابه و  ابتدای مسابقه، بازیکنان با توجه به ریتینگشان قرعه کشی می شوند در دورهای بعدی، در .8

 نزدیک به هم قرعه کشی خواهند شد. توجه فرمایید آغاز هر دور به صورت همزمان می باشد.

بررسی خواهد شد و در صورتی  کمیته فنی مسابقهتوسط  نفر اول( 10)بویژه از اتمام مسابقات، تمام بازی های نفرات برتر پس .9

که مشخص شود بازیکنی حتی در یک بازی از انجین های شطرنجی استفاده کرده باشد)یا انجام سایر موارد تقلب( ضمن حذف از 

متقلب در سایت و کانال های اطالع رسانی اعالم و به دانشگاه مبدع نیز گزارش خواهد  جدول رده بندی،  نام آن بازیکن خاطی و

 در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.کمیته فنی شد.  نظر 



 . اعضاء کمیته فنی مسابقه عبارتند از:10

 استاد بزرگ بانوان شادی پری در رئیس انجمن شطرنج دختران وزارت علوم -

 گ امیررضا پوررمضانعلیاستاد بزر -

 استاد بین المللی محسن قربانی -

 استاد بین المللی حامد موسویان -

 داور بین المللی خاطره عزیزی سرداور مسابقه -

 محمد ابراهیم زاده رئیس انجمن شطرنج پسران وزارت علوم: مسئول کمیته  -

 

 تعلق خواهد گرفت:)وسایل ورزشی( زیجوا، احکام قهرمانی و برتر نفر 6به  .10

 

  ریال 4.000.000نفر اول: معادل  -

   ریال 3.000.000نفر دوم: معادل  -

   ریال 2.000.000نفر سوم: معادل  -

 ریال   1.500.000نفر چهارم: معادل  -

   ریال 1.000.000نفر پنجم: معادل  -

   ریال 500.000نفر ششم: معادل  -

  :lichess.orgمراحل ایجاد شناسه در سایت     

 ه و اطالعیه های بعدینامه مسابق  نییو آ بشوید https://t.me/chessuniversityاطالع رسانی آکادمی شطرنج  عضو کانال -الف

 .دییرا با دقت مطالعه بفرما

 .دیفعال کن  دیآ  یم  لتونیمیکه به ا  ی رانکیو ل  دیکن register  دیبا  یدر صفحه اصل،    lichess.org تیدر سابرای ساختن اکانت    -ب

از طریق پیام رسان واتساپ  ،خرداد 8روز پنجشنبه  12خود را حداکثر تا ساعت   lichess.org شناسه لطفا نام و نام خانوادگی و .11

 ali2000 ی بهرام یعل    )لطفا دقیقا با همین فرمت(:صورت نیا بهبعنوان مثال  ارسال نمایند. 09102322116به شماره 

 بفرمایید.کارت دانشجویی)برای دانشجویان( را نیز ارسال  ریتصوتصویر واضح کارت پرسنلی)برای اعضاء هیئت علمی و کارکنان( و  

تا درخواست شما   دیساعت صبر کن  48 پس از ارسال و تایید مدارک، امکان ورود به جدول)لینک( مسابقات را خواهید داشت و .12

 .دیکن تیمسابقه رو نک یخود را در ل( اکانت شناسه)شود و اسم  دییتا

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

 تا با این سامانه آشنایی کامل پیدا کنید. دیانجام ده تیبا سا یشیآزما یقبل از شروع مسابقه، چند دست باز .13
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