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 کانون دانشجویان زرتشتی

 ۱۴۰۱ آبان



 

، نونهاالنرده  سهدوره از مسابقات جام شطرنج را در  سومینکانون دانشجویان زرتشتی در نظر دارد امسال نیز، 

هایی نظیر کند. همچنین امسال عالوه بر رشته شطرنج کالسیک، رشتهبرگزار  بزرگساالنو  نوجوانان

Antichess  ،King Of The Hill ،Racing Kings   ،Horde  ،Rapid  وBlitz  را به صورت

 آنالین برگزار خواهیم کرد.

هایی است که عالقمندان به بازیسومین دوره جام شطرنج دارای یک بخش جنبی )غیر رقابتی(  ،عالوه بر این بخش

در  توانند)شطرنج دوبل( می Bughouseو  Checkers ،4 in a line ،Othello ،Go ،Pentagoچون 

 به صورت حضوری از این فرصت برای یادگیری و سرگرمی بهره ببرند. 18:00آبان ساعت  سیزدهمروز جمعه، 

 

 این جام برگزاری هدف از

  شده  جادیا طیبا توجه به شرا یورزش یهاتیفعال یدر اجرا زرتشتیافراد جامعه جلب مشارکت

 کرونا یماریبواسطه ب

 در جامعه توسعه و گسترش فرهنگ ورزش 

 آشنایی نسل جدید جامعه زرتشتی با این رشته ورزشی 

  تالشی برای گردهم آوردن جامعه زرتشتی 

 ی ذهن بعدرشد و توسعه  یمساعد برا نهیزم جادیا 

  و ایجاد موقعیتی برای رسیدن به اهداف واالتر در گرو شطرنج پیشرفت جامعه زرتشتی در رشته

 .مسابقاتهمین 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ی جام شطرنجدوره سومیننامه اجرایی آیین

 نحوه برگزاری:  -1

 گردد.برگزار می lichess.org ماه و در فضایآبان این دوره از مسابقات امسال، در   -1-1

 است: ریمسابقات به شرح ز یبندجدول زمان نیهمچن -1-2

 جدول کلی

 زمان بازی پاداش بازه زمانی بازی رده سنی بازی تاریخ روز

 11/08/01 چهارشنبه

Rapid 

 آزاد

زمان هر بازی در این 

 دقیقه است. 10مسابقه 

پاداش هر حرکت 

 ثانیه است. 5
 18الی  16

Horde 
زمان هر بازی در این 

 دقیقه است. 8مسابقه 

پاداش هر حرکت 

 ثانیه است. 0
 20الی  18

Antichess 
زمان هر بازی در این 

 دقیقه است. 5مسابقه 

پاداش هر حرکت 

 ثانیه است. 0
 21الی  20

 12/08/01 پنجشنبه

Blitz 

 آزاد

زمان هر بازی در این 

 دقیقه است. 5مسابقه 

پاداش هر حرکت 

 ثانیه است. 3
 15الی  14

Racing Kings 
زمان هر بازی در این 

 دقیقه است. 10مسابقه 

پاداش هر حرکت 

 ثانیه است. 2
 17الی  15

King Of The Hill 
زمان هر بازی در این 

 دقیقه است. 7مسابقه 

پاداش هر حرکت 

 ثانیه است. 1
 19الی  17

 کالسیکشطرنج 
زمان هر بازی در این  نونهاالن

 دقیقه است. 12مسابقه 

پاداش هر حرکت 

 ثانیه است. 5
 21الی  19

 نوجوانان

 بزرگساالن شطرنج کالسیک 13/08/01 جمعه
زمان هر بازی در این 

 دقیقه است. 15مسابقه 

پاداش هر حرکت 

 ثانیه است. 2
 16الی  14

 

 مالک تشخیص: -2

 کننده باید زرتشتی باشد.شرکت فرد -2-1

بایست مورد تایید انجمن زرتشتیان شهر یا محل اقامت ورزشکار قرار کننده میفرد شرکت -2-2

 گیرد.

 

     
  

http://www.lichess.org/


 نویسی:مدارک الزم جهت نام -3

و  تیلوبایک 150حجم  حداکثر با)  یکارت مل ایاول شناسنامه  یشده صفحه اسکن لیفا -3-1

 (.JPG  با فرمت

 (.JPG با فرمت ت ویلوبایک 150با حداکثر حجم ) 4×3فایل اسکن شده عکس  -3-2

 .lichess.orgکاربری در سایت داشتن حساب -3-3

« دارم یکاربرمسابقه حساب تیدر سا» نهی، گز" 3-3-1 "بر اساس بند  یدر صورت داشتن حساب کاربر: 1تبصره

 و نام کاربری و رمزعبور خود را در اختیارمان قرار دهید. را فعال نموده

کاربری در سایت مسابقه حساب»، گزینه " 3-3-1 "در صورت نداشتن حساب کاربری بر اساس بند  :2تبصره  

 را فعال نموده.« ندارم

 نویسی:شرایط نام -4

با وارد کردن ایمیل خود، تیم برگزاری  lichessکاربری در سایت در صورت نداشتن حساب -4-1

 کاربری برای شما است.موظف به ساخت حساب

برگزار  بزرگساالنو  نوجوانان، نونهاالنسنی، تنها رشته شطرنج کالسیک در سه رده -4-2

 سنی ندارد.ها نیاز به مشخص کردن ردهگردد ولی دیگر رشتهمی

،  Antichess ،King Of The Hill ، Racing Kings، Hordeهای رشته -4-3

Rapid  وBlitz گردد.ی سنین برگزار میو برای همهی آزاد در رده 

پیش آغاز مسابقه مورد نظر لینک ترنومتر و و نام شما است، پس از تایید ثبت گفتنی -4-4

 گردد.میپسورد آن برای شما ارسال 

 : با توجه به جدول زیر رده خود را مشخص کنید.1تبصره 

 

 

 

 

 یتلگرام یدیبه آ دیتوانیمسابقه م نیح اینام و از مراحل ثبت کیدر صورت مشکل در هر  -5

@kdz_id دیده امیپ. 

 سال تولد سن رده سنی

 به بعد1388متولدین  سال 13زیر  نونهاالن

 1388الی  1384متولدین  سال 18سال الی  13 نوجوانان

 1384متولدین پیش از  سال به باال 18از  بزرگساالن

http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/


 

 انظباطی نامهآیین

 ،های سومین دوره جام شطرنج برای جلوگیری از هر گونه تقلب و حفظ روحیه ورزشکاریدر رقابت -1

هر گونه ابهام درباره تقلب، صورت شرکت کنندگان ملزم به ضبط صفحه بازی خود می باشند تا در 

پیشنهاد کانون دانشجویان زرتشتی این است که )توسط تیم برگزاری این فیلم ها بررسی گردند. 

افزار برای استفاده از این نرمفیلم آموزشی  .صورت بگیرد BandiCamضبط بازی با استفاده از برنامه 

 منتشر خواهد شد.( از طریق مراجع خبری کانون دانشجویان زرتشتی در آینده

 شود داده تشخیص مسابقات، از دوره این برگزاری در تیم توسط که صورتی در مسابقات، اتمام از پس -2

 دیگرى اختیار در را خود اکانتیا  باشد کرده استفاده شطرنجى هاىانجین از هابازى در بازیکنى، که

 جدول از بازیکن این ،تقلب موارد سایر و( باشد کرده بازی او جای به دیگر فردی) باشد داده قرار

 های این دوره از مسابقات، محروم خواهد شد.از شرکت در دیگر رشته و حذف بندیرده

برای  کنندهشرکت به)...(  نامثبت سایت در اشتباه یا و ناقص بطور خود اطالعات کردن وارد صورت در -3

 .گرددمی حذف مسابقات از دوره این از کنندهشرکت ،در صورت تکرار شود وداده می تذکر اول بار

 بازکنان، بین...(  و پیامک تلفنی، تماس: مانند) گوناگون هایفرمت در مشاجره هرگونه ایجاد درصورت -4

 .کرد خواهد برخورد افراد این با برگزاری تیم
 صورت مسابقات دوره این از حذف دوم بار و تذکر اول بار هابازی برگزاری در اختالل ایجاد صورت در -5

 .گیردمی

 کرده شرکت هایرشته تمامی از نگردد؛ حاضر مسابقات در قبلی، اطالع بدون بازیکن که صورتی در -6

 .شد خواهد حذف مسابقات، از دوره آن

 مالک عمل خواهد بود.نامه انظباطی در جام آنالین شطرنج تمامی بندها و تعاریف آیین -7

کنندگان باید توجه داشته باشند شرکت در مسابقات یعنی پذیرفتن قوانین آن و تشخیص شرکت -8

کنندگان است که است و وظیفه شرکتتیم برگزاری درست یا نادرست بودن تمامی موارد بر عهده 

 ذیرند و به آن ارج نهند.پنظر این تیم را ب

 


