
 

 به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقات آنالین شطرنج آیین نامه 

 

 

رقابت   فجر،  مبارک  دهه  گرامیداشت  مناسبت  آنالین  به  های 

دختردانشجوی   شطرنج و  پسر  الدین    ان  نصیر  خواجه  دانشگاه 

 .برگزار می شودطوسی 

  lichess.org در سایت لیچس  ( Rapidسریع )  در بخش  مسابقات این  -1

 .برگزار خواهد شد

 

قرعه   -2 سیستم  و  برگزار  انفرادی  صورت  به  ها  رقابت  این 

د.  ش ( خواهد    ی سئی کشی مطابق با سایت لیچس ) سیستم سو

ثانیه    ۵دقیقه +    10با تایم    ( Rated)  ریتد   بصورت مسابقه  

دقیقه    5پاداش و مدت زمان استراحت بین هر دور مسابقه  

 .در نظر گرفته شده است

 

دور    9الی    7تعداد شرکت کنندگان مسابقه در  با توجه به   -3

مسابقه شروع  و  شود  می  روز    15ساعت    راس  برگزار 

   .می باشد 1399بهمن ماه    22چهارشنبه 

 

شکنی   -4 پوئن  لیچس  سایت  های  محدودیت  به  توجه    سونه با 

  رویارویی   برگر  تساوی  صورت   در  شود،  می  لحاظ  برگر  بورن

توسط داور مسابقه  . )بودهد  خوا   رتبه  مالک  بازیکن   دو   بین 

 )انجام می پذیرد
 

 

به این شرح می باشد. هر    ییس ئنحوه امتیاز دهی سیستم سو  -5

 امتیاز ، مساوی نیم امتیاز و باخت صفر امتیاز   ۱برد 

 

اقدام به ثبت نام کاربری    شرکت کنندگان در سایت لیچس -6

مراحل و نحوه ثبت نام کاربری به مدیریت برگزاری  ) کنند  

 )مسابقات ارسال شده است
 



 

در   -7 را  خود  حقیقی  خانوادگی  نام  و  نام  که  ورزشکارانی 

بندی حذف می شوند.    پروفایل درج نکنند ، از لیست رده

نظر  بازیکن مورد ،چنانچه به هرعلتی اکانت فردی بسته شود 

 .نخواهد داشت  حق شرکت درتمامی مسابقات آتی را 

 

8-   ، نشده  بینی  پیش  موارد  سایت  سایر  قوانین  با  مطابق 

خواهد بود و اعالم نفرات برتر پس از بررسی توسط سرداور  

رسید خواهد  اطالع  ها  ب   .به  بازی  سوم  تا  اول  نفرات  ه 

 جوایز اهدا می شود. 
 

 

بازیکنان -9 آیدی  و  مشخصات  ارسال  مسوول    lichess  عدم  به 

 .رده بندی تلقی میشود  ، به منزله انصراف ازبرگزاری

 

دقیقه قبل از شروع مسابقه در    ۳۰بازیکنان باید    -10

جوانمردانه   بازی  رعایت  و  باشند  داشته  حضور  خود  بخش 

   .تاکید و توصیه می شود
 

نام و نام خانوادکی، شماره دانشجویی، شماره تماس   -11

اکانت   بدنی     lichessو  تربیت  تلگرام  آیدی  به  را  خود 

@sportkntu  ارسال نمائید . 

 

 

تماس  جهت   با تلفن  الزم  مهندس محسن  09123788849هماهنگی  آقای 

 توکلیان مسئول برگزاری تماس بگیرید. 

 

 بهمن  20مهلت ثبت نام : روز دوشنبه مورخ  

 

  

 اداره تربیت بدنی دانشگاه 


	آیین نامه مسابقات آنلاین شطرنج به مناسبت دهه مبارک فجر

