
 0011دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های سراسر کشور تابستان  مسابقات مجازی قهرمانی آیین نامه فنی

 

 مقررات عمومی:قوانین و 

 .حضور كليه شركت كنندگان تابع قوانين و مقررات آيين نامه عمومي مسابقات قهرماني دانشجويان مي باشد 

  به قوانين و مقررات الزامي است.رعايت شئونات اسالمي، انضباط ورزشي و احترام 

 .ارائه تصوير ، كارت ملي، كارت دانشجويي معتبر يا گواهي اشتغال به تحصيل عکس دار الزامي است 

  ،دانشگاه ها موظفند مشخصات نفرات شركت كننده در مسابقات )نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي

با مهر  خدشه هرگونه بدون ي) فعال، فارغ التحصيل(رشته تحصيلي، شماره ملي، تاريخ تولد وضعيت تحصيل

 معرفي نمايند. ) دانشگاه ميزبان(به كميته برگزاری مسابقات مذكور تاريخ تا و امضای مدير تربيت بدني

 .به نفرات برتر مسابقات حکم قهرماني و جوايزی اهدا خواهد شد 

 

 طریق از فوق مدارك بارگزاري و نام ثبت به نسبت بایست می کنندگان شرکت کلیه :مهم تذکر

  https://setav.ir/user/championleague آدرس به دانشجویی ورزش ستاو سامانه

 اقدام نمایند.

 
 

 

 

 

 مسابقات مجازی شطرنج دانشجویان دختر و پسر نامه نییآ
 

 :نامه نییآ 1

و به روش سوئيسي بر اساس  lichess.orgسايت  مسابقه هر دو بخش دختران و پسران در -1

قوانين فدراسيون بين المللي )فيده( برگزار و اصالحات مورد نياز طبق قوانين، در هر مرحله قابل 

 انجام خواهد بود.

 0با زمان  lichess.orgبازی در سايت  03تمامي بازيکنان مکلف به انجام حداقل  -1تبصره 

مرداد مي باشند در غير اينصورت مجاز به حضور در  11بل از تاريخ دقيقه)بدون پاداش زماني( ق

 مسابقه مرحله مقدماتي نخواهند بود. 

 هفته پس از مسابقات نيستند. 2: كليه شركت كنندگان مجاز به بستن اكانت های تا 2تبصره 

تعداد بازيکن برای  ارائه معرفينامه برای تمامي دانشجويان الزامي است و دانشگاه ها، مجاز به معرفي هر

شركت در اين مسابقه مي باشند. همچنين يک نفر از كارشناسان دانشگاه با ارائه شماره همراه، بعنوان 

 سرپرست تيم معرفي شوند.



 لطفا اسامي دانشجويان بصورت يکجا و  در دو ليست جداگانه مطابق فرمت ذيل ارسال گردد: -2

 دختران

 نام و نام خانوادگي رديف
 تاكانت ساي

lichess.org 
 شماره دانشجويي تلفن همراه

1     

2     

 پسران

 نام و نام خانوادگي رديف
 اكانت سايت

lichess.org 
 شماره دانشجويي تلفن همراه

1     

2     

 

 شماره همراه سرپرست پسران شماره همراه سرپرست دختران رديف

-     

 

ران بصورت جداگانه با هم به رقابت خواهند پرداخت. كليه شركت كنندگان در دو جدول دختران و پس -0

گروه دختران، پسران و گروه كارشناسان در پيام رسان واتس اپ تشکيل و  0به محض ثبت نام،  

 اطالع رساني اخبار مسابقه، از اين طريق انجام خواهد شد.

 مرحله ای برگزار خواهد شد: 2مسابقه به صورت  -4

 مي شركت كنندگان دختر و پسر)در جداول جداگانه( در روز ...مرحله مقدماتي:  با حضور تما -

 نفر برتر مرحله مقدماتي)بصورت جداگانه( در روز ... 12مرحله نهايي: با حضور  -

با و  اول در تعداد دور مشخص)متناسب با تعداد شركت كنندگان( به روش سوئيسي ات مرحلهبقمسا -1

 1بين هر دور از بازی ها هر بازيکن، برگزار مي شود و برای  دقيقه )بدون افزايش زمان( 0ثابت  زمان

 دقيقه استراحت وجود دارد. مسابقه مرحله دوم متعاقبا اعالم خواهد شد.

 تبصره: در صورت نياز، مسابقه با زمان ديگری قابل برگزاری است كه متعاقبا اطالع رساني خواهد شد.

و بر روی ريتينگ اكانت كاربری بازيکن  رددبرگزار مي گ به صورت رسمي )ريتد اينترنتي( هابقمس -6

 .تاثيرگذار است

يا چند بازيکن مجموع امتيازات يکساني  2بندی بر اساس مجموع امتيازات كسب شده است. چنانچه  رده -7

 از روش  كسب كنند



 سون بورن برگر برای گره گشائي استفاده خواهد شد.

دقيقه)بدون پاداش  0با زمان  lichess.orgايت بازی در س 03تمامي بازيکنان مکلف به انجام حداقل 

مرداد مي باشند در غير اينصورت مجاز به حضور در مسابقه مرحله مقدماتي  11زماني( قبل از تاريخ 

 نخواهند بود. 

 ميتوسط ت نفر برتر( 12بازيکنان)بويژه  یها یتمام باز ،از اتمام مسابقات در حين برگزاری مسابقات و پس -8

 يکي از موارد تقلب را انجام داده باشد: يکنيكه مشخص شود باز يخواهد شد و در صورت يبررس یداور

 ي در حين بازیشطرنجاستفاده از نرم افزارهای  -

 بازی كردن فرد ديگری بجای بازيکن -

 ساير موارد تقلب -

گزارش  داءاين بازيکن از جدول رده بندی حذف و  مراتب به اداره كل تربيت بدني وزارت علوم و دانشگاه مب

خواهد شد. همچنين تيم داوری مجاز به اعمال روش های مختلف راستي آزمايي قبل، هنگام و بعد از مسابقه 

مي باشد و بازيکنان مکلف به همکاری در كليه مراحل راستي آزمايي در زمان و مکان تعيين شده توسط تيم 

 برگزاری مي باشند.

جام مسابقه، برخي بازيکنان را جهت بررسي عملکردشان، به دانشگاه اين تيم داوری مجاز است پس از ان بنابر 

 ايشان برگزار نمايد. با آزمايشي دست بازی 4يا هيئت شطرنج شهرستان دعوت و 

 نظر تيم داوری در موارد تقلب، قطعي و غير قابل اعتراض است. 

فزارهای كنترل و نظارت همچنين تمامي بازيکنان در صورت نياز مکلف به نصب دوربين و ساير نرم ا

مورد نظر تيم داوری در دورهای اعالم شده خواهند بود. نحوه نصب نرم افزارهای مورد نياز در گروه 

 واتس اپ، اعالم خواهد شد. 

ع رساني و كانال اطال /http://uso.saorg.irپايگاه اطالع رساني اداره كل تربيت بدني به آدرس:  -9

برای اطالع رساني رويدادهای اين مسابقه در نظر گرفته شده   chessuniversity@آكادمي شطرنج: 

 است.

  نفر برتر هر بخش)دختران و پسران( ، احکام قهرماني اهداء خواهد شد. 0به -13

 

 

 

 

 

 

http://uso.saorg.ir/

