
 رانیا یگذار هیسرما یکانون نهادهاشطرنج آنالین  مسابقات 
 

فقط وارد اکانت اگر قبال عضو شدید نیاز نیست ( ویدئوی آموزش عضویت) عضو شوید.  lichess.orgابتدا در سایت  برای شرکت در این مسابقه

سپس   ویرایش را زده و اسم و فامیل خود را وارد کنید.در پروفایل اکانت کابری خود  بعد .خود شوید
 : شوید (کلیک کنید)لینک مسابقهوارد 

 joinدکمه  در صفحه جدید شده باشید(خود وارد سایت  عضویت و وارد نمودن یوزر و پسورد Sign inباید با زدن  )پیوستن به لینک مسابقهبرای 

 است. 222رمز خواسته شده عدد را بزنید. 

 
 به صورت زیر است : مسابقهشرایط این 

 گردد.برگزار میبرای هر بازی ثانیه  5دقیقه +  5با زمان  lichess.orgاز طریق سایت  18ساعت  آبان 22 پنج شنبه مسابقات -1

 تاثیرگذار است.در سایت  بازیکن. و بر روی ریتینگ اکانت کاربری خواهد شد( برگزار و نه فیده مسابقات به صورت رسمی )ریتد اینترنتی -2

 است.  برای کل مسابقه دقیقه 120محدودیت زمانی  و با (توضیح داده شده است. 5و  4 که در بند مسابقه برگزاری)روش  آرنا روشبه  مسابقات -3

 ندارد.  یتازیچ امیاز، و باخت هیامت 1 یاز دارد، هر مساویامت 2هر برد  -4

 یکنیباز اروید تا بد به اتاق انتظار مییرا تمام کرد ینکه شما بازیشوند. به محض ایکشی مکنان با توجه به ریتینگشان قرعهیمسابقه، باز یر ابتداد -5
شود، نکته متفاوت نسبت به مسابقات حضوری این ین فرایند در حداقل زمان ممکن انجام میشوید. ا قرعه کشیبه شما دارد  یترکیکه رتبه نزد

 د می توانید بازی بیشتری انجام داده و امتیاز بیشتری بگیرید. یم کنبازی خود را تما زودتر. پس هر چه اهمیت دارداست که زمان اتمام بازی 

یا چند بازیکن مجموع امتیازات یکسانی کسب کنند. عملکرد بازیکنان به عنوان  2رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده است. چنانچه  -6
شود، و برنده اعالم ی ر مییرقابل تغیمسابقه غ یفر برسد، رتبه بندبه ص یک ساعت شمارش معکوس دارد. وقتیپوئن شکنی لحاظ می گردد. مسابقه 

 به اتمام زمان مسابقه دقت کنید.  لذاندارد.  مسابقهدر  یریها تاث یجه آن بازید تمام شوند، هر چند نتیدر حال اجرا با یها یشود. بازیم

رده بندی جدید حذف شده و  یکن خاطیباز، اجازه کمک گرفتن از موتورهای شطرنج یا دیگران را ندارد. در صورت ثابت شدن تقلب یکنیچ بازیه -7
  .گردداعالم می

 (222)رمز خواسته شده  https://lichess.org/tournament/eFhK9JUu:  مسابقهلینک 
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