
 "شطرنج"رشته همگانی آئين نامه مسابقات مجازي 

 سسات آموزش عالی سراسر کشورؤدانشگاه ها ومو پسر  ویژه دانشجویان دختر

 

 :مقررات فنی

و به روش سوئیسی بر اساس قوانین فدراسیون بین المللی )فیده(  lichess.orgدو بخش دختران و پسران در سایت  درمسابقه  -1

 برگزار و اصالحات مورد نیاز طبق قوانین، در هر مرحله قابل انجام خواهد بود.

در  یشرکت کنندگان در دو جدول دختران و پسران بصورت جداگانه با هم به رقابت خواهند پرداخت. به محض ثبت نام، گروهکلیه  -2

 .انجام خواهد شد قیطر نیاخبار مسابقه، از ا یو اطالع رسان لیاتس اپ تشکرسان و امیپ

 دانشگاه ها، مجاز به معرفی هر تعداد بازیکن برای شرکت در این مسابقه می باشند. -3

ارسال  خرداد ماه 5حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه  لطفا اسامی دانشجویان در دو لیست جداگانه مطابق فرمت ذیل

 گردد:

 دختران

 نام و نام خانوادگی ردیف
 اکانت سایت

lichess.org 
 شماره دانشجویی تلفن همراه

1     

2     

 پسران

 نام و نام خانوادگی ردیف
 اکانت سایت

lichess.org 
 شماره دانشجویی تلفن همراه

1     

2     

 

 

 15:30خردادماه ساعت  7جمعه  تاریخ برگزاری مسابقه: -4

دقیقه  3ثابت  زمانبا و  در تعداد دور مشخص)متناسب با تعداد شرکت کنندگان( به روش سوئیسی هر مرحله مسابقات -5

 دقیقه استراحت وجود دارد. 1بین هر دور از بازی ها برای هر بازیکن، برگزار می شود و  )بدون افزایش زمان(

 .بر روی ریتینگ اکانت کاربری بازیکن تاثیرگذار استو  برگزار می گردد به صورت رسمی )ریتد اینترنتی( هابقمس -6

از  یا چند بازیکن مجموع امتیازات یکسانی کسب کنند 2بر اساس مجموع امتیازات کسب شده است. چنانچه رده بندی مسابقه  -7

 روش سون بورن برگر برای گره گشائی استفاده خواهد شد.

خواهد  یبررس یداور میتوسط ت بازیکنان)بویژه نفرات برتر( یها یتمام باز ،از اتمام مسابقات در حین برگزاری مسابقات و پس -8

 یکی از موارد تقلب را انجام داده باشد: یکنیکه مشخص شود باز یشد و در صورت

 ی در حین بازیشطرنجاستفاده از نرم افزارهای  -

 بازی کردن فرد دیگری بجای بازیکن -

 سایر موارد تقلب -



گزارش خواهد شد. همچنین  بندی حذف و  مراتب به اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و دانشگاه مبداءاین بازیکن از جدول رده 

تیم داوری مجاز به اعمال روش های مختلف راستی آزمایی قبل، هنگام و بعد از مسابقه می باشد و بازیکنان مکلف به همکاری 

 وسط تیم برگزاری می باشند.در کلیه مراحل راستی آزمایی در زمان و مکان تعیین شده ت

این تیم داوری مجاز است پس از انجام مسابقه، برخی بازیکنان را جهت بررسی عملکردشان در روز مسابقه، به دانشگاه یا  بنابر 

 ایشان برگزار نماید. با آزمایشی دست بازی 4هیئت شطرنج شهرستان دعوت و 

 اعتراض است.نظر تیم داوری در موارد تقلب، قطعی و غیر قابل  

همچنین تمامی بازیکنان در صورت نیاز مکلف به نصب دوربین و سایر نرم افزارهای کنترل و نظارت مورد نظر تیم داوری در 

 دورهای اعالم شده خواهند بود. نحوه نصب نرم افزارهای مورد نیاز در گروه واتس اپ، اعالم خواهد شد. 

 گواهی شرکت و جوایزی اهداء خواهد شد.نفر برتر هر بخش)دختران و پسران( ،  3به  -9

 اطالع رسانی خواهد شد:اخبار و اطالعات مسابقه از طریق مجاری ذیل   -10

   /http://uso.saorg.irبه آدرس:  وزارت علوم  پایگاه اطالع رسانی اداره کل تربیت بدنی -

 gope.ut.ac.irدانشگاه تهران:   بدنیپایگاه اطالع رسانی اداره کل تربیت  -

 https://t.me/sport_university : کانال اطالع رسانی: ورزش دانشگاه تهران -

 sport.university.tehranاینستاگرام:  -

دانشگاه تهران، اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آدرس: تهران، میدان انقالب، ابتدای خیابان شانزده آذر، سازمان مرکزی   -11

 تهران

 66483526شماره فکس:    021-61112612شماره تلفن: 

 

 

http://uso.saorg.ir/
https://t.me/sport_university

