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دوره از مسابقات جام شطرنج را در فضای  سومینکانون دانشجویان زرتشتی در نظر دارد امسال نیز، 

lichess.org  کندبرگزار. 

 lichess.orgقوانین برگزاری مسابقات در سایت 

 شود.ساعت برگزاری می ۲مدت زمان شطرنج کالسیک این مسابقه در بازه زمانی  -1

به اتمام  دیدرحال انجام با یهایاز، بشودیتمام م ساعت( ۲کل مسابقه ) زمانکه  یهنگام -۲

به هیچ یک از طرفین  هابازی آن ازیامت دهد؛ همچنینتا سایت حدول نهایی را نمایش د نبرس

 گیرد.تعلق نمی

 ایبود  دخواه ازیامت کیخود قادر به کسب  یتساو نیتنها در اول کنندهرکتش :یخط تساو -3

تا  دخود را ببر یباز کیحتما  دیبا این صورت، وی ریدرغ؛ حرکت باشد 3۰از  شیکه ب یتساو

 .شکسته شود یشبرا یخط تساو نیا

 باشد:ها بصورت زیر میامتیازبندی در پایان هر یک از بازی -4

 دو امتیاز ←برد  .1-4-1

 یک امتیاز ←مساوی  .۲-4-1

 گیرد.هیچ امتیاز تعلق نمی ←باخت  .3-4-1

امتیازات  یا چند بازیکن مجموع ۲چنانچه ؛ براساس مجموع امتیازات کسب شده است یرده بند -5

 گشائی استفاده خواهد شد.یکسانی کسب کنند از روش سون بورن برگر براى گره

 سایت اعالم حضور نماید.داخل بایست کننده میشرکت یقبل از شروع باز قهیدق 1۰از  -6
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 :(Classic Chessکالسیک )شطرنج  -1

 

2- Racing Kings: 

 د.یکنیهشتم منتقل م فید که پادشاه خود را به ردیباش یکنیباز نیاست که اول نیا یباز نیهدف از ا 

گفتنی است  د.نشوچیده می کنار همکه  دارد ادهیمجموعه استاندارد از مهره ها بدون پ کی کنیهر باز

هشتم  فیرا به رد خودسفید، که پادشاه  یهنگامکنند و ت میحرک یمانند شطرنج معمول قاًیها دقمهره

 یمساو ی، بازرساندی، پادشاه خود را به رده هشتم میبالفاصله در حرکت بعد سیاهو  کندیمنتقل م

 .است( سفیدحرکت  نیاول یجبران برتر یقانون برا نیشود )ایاعالم م

 

 

 

 

 

 جدول شطرنج کالسیک

 مان بازیز اداشپ ازه زمانی مسابقهب ده سنیر اریخت روز

 1۲/۰8/۰1 پنجشنبه

 ونهاالنن

تایم هر بازی در این 

 .دقیقه است 1۲مسابقه 

 5پاداش هر حرکت 

 باشد.ثانیه می
۰۰:۲1الی  ۰۰:91  

 وجوانانن

 زرگساالنب 13/۰8/۰1 جمعه
تایم هر بازی در این 

 .دقیقه است 15مسابقه 

 ۲اداش هر حرکت پ

 باشد.ثانیه می
 16:۰۰الی  14:۰۰

 Racing Kingsدول ج

 مان بازیز ده سنیر اداشپ ازه زمانی مسابقهب اریخت روز

۲1/۰8/۰1 پنجشنبه  
ایم هر بازی در این مسابقه ت

 دقیقه است. 1۰

 ۲اداش هر حرکت پ

 باشد.ثانیه می
۰۰:17الی  ۰۰:51 مام سنینت   



 

3- King of the Hill: 

مهره پادشاه به مرکز صفحه بازی است به عبارتی دیگر  ه، رساندKing of the Hillهدف از بازی 

، d4) یمرکز یهااز مربع یکیبه برنده کسی است که بتواند نسبت به حریف خود پادشاه خود را زودتر 

d5  ،e4  ،e5)  شطرنج  نیهمه قوانمنتقل کند. این بازی کامال شبیه شطرنج استاندارد است وFIDE 

 شود. یاعمال م

 

 King of the Hillجدول 

 مان بازیز ده سنیر اداشپ ازه زمانی مسابقهب اریخت روز

۲1/۰8/۰1 پنجشنبه  
تایم هر بازی در این مسابقه 

 دقیقه است. 7

 1اداش هر حرکت پ

 باشد.ثانیه می
۰۰:19الی  ۰۰:71 مام سنینت   

 

4- Antichess: 

خود را از  یهاطرف زودتر مهرهکه هر ، کننده است(، یک بازی مهیج و سرگرمAntichessبازی مطرنج )

 .را پات کند برنده است یباز ایدست بدهد 

 یاصل یبا باززدن مهره ها  یعنی است. کالسیک شطرنج یمطابق حرکت باز قایها دقحرکت مهره نیقوان

هر کس بتواند زودتر . زد توانیمعنا ندارد پس شاه را هم م کیش و ماتاز جمله  یمیمفاه ولی یکی است

 را خواهد برد.  یمهره قابل حرکت نداشته باشد باز ایرا از دست بدهد  شیتمام مهره ها

حرکت  3حاالت خاص  یدر بعض ایاست که توافق شود  رشیقابل پذ یتنها در صورت یواضح است مساو

 وجود داشته باشد که امری بسیار نادر است.  یتکرار

 یمهره تواندیباشد که م یطی، اگر در شراکه نوبت اوست یکنیباز این بازی این است که قانون نیمهمتر

 است.  یدر صورت امکان اجبار فیحر یهامهره زدن یعنیکار را انجام بدهد.  نیا دیرا بزند، با فیحر

 Antichessدول ج

 مان بازیز ده سنیر اداشپ ازه زمانی مسابقهب اریخت روز

11/۰8/۰1 چهارشنبه  
ایم هر بازی در این مسابقه ت

 دقیقه است. 5

اداش هر حرکت صفر پ

 باشد.ثانیه می
۰۰:۲1الی  ۰۰:۰۲ مام سنینت   

 



5- Blitz   وRapid: 

درست مانند شطرنج معمولی  شوند،عنوان شطرنج سرعتی نیز شناخته میشطرنج بلیتز و رپید که به 

استاندارد  تری برای تکمیل بازی دارند. قوانینند به جز این که بازیکنان زمان کمگردبازی می)کالسیک( 

ست است، بنابراین اهداف اصلی شطرنج سریع این ا شطرنج معمولیحرکت، کپچر و پایان بازی دقیقا مثل 

 توانید انجام دهید.بهترین حرکاتی را که میشوید تالش کنید که در زمان کوتاهی که مجاز می

 Rapidجدول 

 زمان بازی رده سنی پاداش بازه زمانی مسابقه تاریخ روز

 11/۰8/۰1 چهارشنبه
تایم هر بازی در این 

 دقیقه است. 1۰مسابقه 

 5پاداش هر حرکت 

 باشد.ثانیه می
 18:۰۰الی  16:۰۰ مام سنینت

 

 Blitzجدول 

 زمان بازی رده سنی پاداش بازه زمانی مسابقه تاریخ روز

 1۲/۰8/۰1 پنجشنبه
تایم هر بازی در این 

 دقیقه است. 5مسابقه 

 3پاداش هر حرکت 

 باشد.ثانیه می
 15:۰۰الی  14:۰۰ تمام سنین

 

6- Horde: 

پیاده دارند.  36فقط  سفیدهای مهرهسیاه مشابه شطرنج معمولی است اما های چیدمان مهره در این بازی

 دارد.  سفید قرار پیاده 36و طرف دیگر  به رنگ سیاه های استاندارد شطرنجیک طرف مهره یعنی

 ولی است به جز استثنائاتی همچون:قوانین هرد مانند شطرنج معم

 .کندابتدا مهره سیاه حرکت می (1

 .لی سفید با مات کردن سیاهپیاده سفید پیروز می شود و 36 سیاه با گرفتن (۲

 ای را دارند.های سیاه در اولین حرکت خود گزینه دو مرحلهفقط پیاده (3

 Hordeجدول 

 زمان بازی رده سنی پاداش بازه زمانی مسابقه تاریخ روز

 11/۰8/۰1 چهارشنبه
تایم هر بازی در این 

 دقیقه است. 8مسابقه 

پاداش هر حرکت صفر 

 باشد.ثانیه می
 ۲۰:۰۰الی  18:۰۰ تمام سنین

 


