آیین نامه مسابقات شطرنج
نظام مهندسی ساختمان استان تهران
بسمه تعالی
به استحضار مهندسین محترم میرساند که با عنایت به استقبال همکاران محترم از مسابقات شطرنج آنالین ،مقرّر گردید برگزاری
مسابقاتِ این رشتهی ورزشی به صورت اینترنتی به صورت سریع (رپید) ادامه یابد .با توجه به رویکرد سازمان نظام مهندسی به توسعه
همگانی رشته شطرنج مقرر گردید که مسابقات در دو جدول "الف" و "ب" برگزار شود.
توضیحاتی در خصوص جداول "الف" و "ب":

 جدول "الف" مخصوص بازیکنان با ریتینگ باالی  1600می باشد( .بانوان با ریتینگ باالی  1450در جدول الف قرار میگیرند). نفرات برتر گروه "ب" (اول ،دوم ،سوم و نفر برتر بانوان) در هر هفته وارد گروه "الف" شده و پنج نفر انتهایی گروه "الف" واردجدول "ب" میشوند.
 مالک قرارگیری افراد در گروه "الف" یا "ب" ریتینگ پیش از شروع بازیها میباشد و افزایش و کاهش آن باعث جابجایی گروهنمیشود.
 بازیکنان تازه وارد به مسابقه در جدول "ب" جای میگیرند. در موارد خاص کمیته برگزاری به تشخیص خود میتواند بازیکنان را در جدول "الف" یا "ب" قرار دهد. منظور از ریتینگ در این آیین نامه ،ریتینگ رپید در سایت لیچس میباشد.
نحوه ثبت نام:

 -1در سایت  lichess.orgعضو شوید( https://lichess.org/signup .اگر اکانت ندارید).
 -2فرم ثبت نام و ارسال مشخصات (کلیک کنید) را پرکنید.
 -3عضو باشگاه نظام مهندسی تهران گروه "الف" (کلیک کنید) و یا باشگاه نظام مهندسی گروه "ب"(کلیک کنید) در سایت
 lichess.orgشوید تا بتوانید در این مسابقات شرکت کنید( .با زدن گزینه  Join Teamدر باالی صفحه)
 -4سپس روی لینک مسابقه (که در هفته بازیها به همراه رمز ورود در کانال واتساپی ارسال خواهد شد ).کلیک کنید .بعد از وارد
شدن به اکانت خود گزینه  Join The Teamیا پیوستن به تیم را به همراه رمز ارسالی در گروه واتساپ بزنید.
 -5نام و نام خانوادگی و آیدی لیچس خود را از طریق واتساپ به شماره  09190717644نیز ارسال نمایید.
 الزم به ذکر است کسانی که این مراحل را در مسابقات قبلی انجام داده اند نیاز به تکرار مجدد آن ندارند.

زمان برگزاری :
دوره اول مسابقات در روز جمعه  1401/3/20راس ساعت  18برگزار خواهد شد .زمان برگزاری دوره های دیگر از طریق
گروه واتساپی اطالع رسانی میشود.

جوایز مسابقات :
جوایز جدول "الف"

مبلـــــغ (تومان)

نفر اول

400,000

نفر دوم

300,000

نفر سوم

250,000

بانوی برتر

200,000

جوایز جدول "ب"

مبلـــــغ (تومان)

نفر اول

400,000

نفر دوم

300,000

نفر سوم

250,000

بانوی برتر

200,000

زمان ثبت نام :
برای هر دوره از مسابقات زمان ثبتنام تا  24ساعت قبل از شروع مسابقه میباشد ،و شرکت کنندگان باید از طریق واتساپ مذکور
مراحل ثبتنام را انجام دهند.
موارد عمومی مسابقات:

-1مسابقات با زمان  5دقیقه به عالوه  5ثانیه مطابق زمان بندی اعالم شده ،از طریق سایت  lichess.orgبرگزار میگردد.
-2مسابقات به صورت رسمی (ریتد اینترنتی و نه فیده) برگزار خواهد شد و بر روی ریتینگ اکانت کاربری بازیکن در سایت تاثیرگذار است.

-3مسابقات در  7یا  9دور به روش سوئیسی برگزار میگردد.
-4رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده است .چنانچه  2یا چند بازیکن مجموع امتیازات یکسانی کسب کنند .پوئن شکنی
"برگر" توسط سایت لحاظ میگردد.
 -5اگر ایدی هر بازیکن (به هر دلیلی) توسط سایت بالک شود آن شخص از رده بندی نهایی مسابقات حذف خواهد شد.
 -6هیچ بازیکنی اجازه کمک گرفتن از موتورهای شطرنج یا دیگران را ندارد .در صورت ثابت شدن تقلب ،بازیکن خاطی از آن مسابقه
(و مسابقات آتی) حذف شده و ردهبندی جدید اعالم میگردد.
 -7نفرات برتر به صالحدید کمیته برگزاری مسابقات جهت تست حضوری به سازمان دعوت میشوند ،بدیهی است که غیبت در آن
جلسه منجر به حذف از ردهبندی مسابقات میشود.
 -8تصمیمگیری در مورد کسانی که آیدی آنها توسط سایت بالک میشود به عهده کمیته برگزاری مسابقات است.
-9شرکتکنندگان محترم در صورت هرگونه سوال و یا ابهامی میتوانند با شماره  09190717644در ارتباط باشند .موارد تکمیلی و
تغییرات احتمالی از طریق همین شماره تلفن اطالعرسانی خواهد شد.

