
 

 نینامه مسابقه شطرنج آنال نییآ

 تهراندانشجویان دانشگاه کارکنان و  اعضاء هیئت علمی، ویژه

 جام رمضان

در  دانشگاهتربیت بدنی  اداره کلبه اطالع می رساند  قبولی طاعات و عباداتبا تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی 

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

 :نامه نییآ

 مسابقه بر اساس قوانین فدراسیون بین المللی برگزار و اصالحات مورد نیاز در هر مرحله قابل انجام خواهد بود. -1

و کلیه شرکت  باشند یمسابقه م نآییمجاز به شرکت در  دانشگاه انیدانشجواعضاء هیئت علمی، کارکنان و  یتمام -2

 کنندگان در یک جدول با هم به رقابت خواهند پرداخت.

 .می باشد دقیقه )بدون افزایش زمان(  3 دقیقه است و زمان هر بازی ۹۰سابقات دارای محدودیت زمانی م -3

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

 افزایش کنترل و نظارت بر بازی ها است.

 16:3۰ یال 15ساعت  اردیبهشت 1۹جمعه ان شروع مسابقه: زم -4

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

یاز امتازی ندارد. اگر بازیکنی دو بازی را پشت سر هم ببرد تیامتیاز و باخت هیچ ام 1امتیاز دارد، هر مساوی  2برد  هر -6

شود. بازی های بعدی ارزش  می گردد. که توسط یک تصویر شعله نشان داده می برای آن بازیکن لحاظ امتیاز( 4)دوبل

 1مساوی  و ازامتی 2هر برد مجددا اینکه موفق نشود یک بازی را ببرد. در آن حالت،  تا امتیاز دوبل را حفظ خواهند کرد

 خواهد داشت.امتیاز و باخت هیچ امتیازی ن

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

 .عملکرد بازیکنان به عنوان پوئن شکنی لحاظ می گردد

در دورهای بعدی،  هر بازیکن پس از هر بازی به  شوند ی میابتدای مسابقه، بازیکنان با توجه به ریتینگشان قرعه کش در -8

این  اطاق انتظار می رود و بالفاصله قرعه بعدی او تعیین و مالک قرعه کشی، رتبه های نزدیک به هر بازیکن می باشد.

بازی شما  به مسابقات حضوری این است که زمان اتمام شود، نکته متفاوت نسبت فرایند در حداقل زمان ممکن انجام می

 د. تاثیرگذار است. پس هر چه سریع تر بازی خود را تمام کنید می توانید بازی بیشتری انجام داده و امتیاز بیشتری بگیری

 .شمارش معکوس وجود دارد. عدم انجام حرکت در این مدت باعث می شود بازی را از دست بدهید ،رای اولین حرکتب -۹

 .متیازی به دو طرف داده نخواهد شدحرکت اول هیچ ا 1۰صورت تساوی تا  در -1۰

 )نصف کردن زمان( در این مسابقه غیر فعال خواهد بود. Berserkزینه گ -11

که مشخص  یخواهد شد و در صورت یبررس یداور مینفرات برتر توسط ت یها یس از اتمام مسابقات تمام بازپ -12

و متقلب به صورت  یخاط کنیاستفاده کرده باشد  نام آن باز یشطرنج یها نیاز انج یباز کیدر  یحت یکنیشود باز

 نظر تیم داوری در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است. د.در کانال اعالم خواهد ش یعلن



 

 تعلق خواهد گرفت:)وسایل ورزشی( زیجوا، احکام قهرمانی و برتر نفر 6به   -13

 

  ریال 2.۰۰۰.۰۰۰نفر اول: معادل  -

   ریال 1.5۰۰.۰۰۰نفر دوم: معادل  -

   ریال 1.۰۰۰.۰۰۰نفر سوم: معادل  -

  ریال 5۰۰.۰۰۰نفر چهارم: معادل  -

   ریال 5۰۰.۰۰۰نفر پنجم: معادل  -

   ریال 5۰۰.۰۰۰نفر ششم: معادل  -

  :lichess.orgراحل ایجاد شناسه در سایت م    

نامه مسابقات را با دقت  نییو آ بشوید https://t.me/sport_university اخبار ورزش دانشگاه تهران عضو کانال -الف

 .دییمطالعه بفرما

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

 .دیفعال کن

تصویر کارت پرسنلی)برای اعضاء هیئت علمی و و   lichess.org شناسهشماره موبایل،  لطفا نام و نام خانوادگی، -14

اردیبهشت به ادمین  17چهارشنبه روز 15ای دانشجویان( خود را حداکثر تا ساعت کارت دانشجویی)بر ریتصوکارکنان( و 

 )لطفا دقیقا با همین فرمت(:صورت نیا بهبعنوان مثال  ارسال نمایند. دانشگاه تهران نال اخبار ورزشکا

 ali2000 یبهرام یعل

تا  دیساعت صبر کن 24 پس از ارسال و تایید مدارک، امکان ورود به جدول)لینک( مسابقات را خواهید داشت و -15

 .دیکن تیمسابقه رو نکیخود را در ل( اکانت شناسه)شود و اسم  دییدرخواست شما تا

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

 

ارسال بفرمایید. مدارک  هم را به کارشناس محترم ورزش پردیس/دانشکده/ واحد 14لطفا مدارک ذکر شده در بند   -16

 متقاضیان از طریق دبیرخانه، مطابق فرم پیوست طی نامه رسمی به اداره کل تربیت بدنی ارسال گردد. 

 تا با این سامانه آشنایی کامل پیدا کنید. دیانجام ده تیبا سا یشیآزما یقبل از شروع مسابقه، چند دست باز  -18

 

 دانشگاه یبدن تیترباداره کل 

https://t.me/sport_university

