
 

 

                        1400شطرنج برق آسا آنالین همسابق                              

  :موسسه آموزش عالی تابران برگزار می کند

  گرامیداشت هفته تربیت بدنیجام مسابقات دانشجویی شطرنج آنالین به مناسبت 

  هیات شطرنج خراسان رضوي و تابرانموسسه آموزش عالی همکاري مشترك 

  1400مهرماه 26دوشنبه 

  :مقدمه
ورزش و تمامی زیر مجموعه هاي آن همچون رشته اندیشه محور شطرنج یکی از ارکان اصلی زندگی فردي و اجتماعی انسان و 

، با تاثیرگسترده در در نسل جوان و دانشجویانبه ویژه ، تامین نشاط و شادابی امید به زندگی عامل اصلی سالمت جسم و افزایش
، جامعه اي پرتالش و با نشاط و زنده خواهد بود و جامعه دانشگاه جامعه دانشگاهی.ی به شمار می آیدکاهش آسیب هاي اجتماع

جزو وظایف  بدون تردید تالش در راستاي توسعه ورزش در سطح دانشگاه ها.امروز به این نشاط و طراوت نیازمند است کشورهاي 
، ، انجمن شطرنج دانشجویان کشورتربیت بدنی دانشگاه هاي کشور .ن در دانشگاه ها می باشداصلی همه مسئولین امور دانشجویا

به عنوان یک  و هیات شطرنج خراسان رضوي  تابرانکشور، موسسه آموزش عالی  9اداره کل تربیت بدنی دانشگاه هاي منطقه 
دوره  ینمدواقدام به برگزاري  1400مهرماه 26قا سطح علمی وسالمت دانشجویان در نظر دارد در مجموعه قوي در تامین و ارت

  .نماید سطح کشوردر مسابقات شطرنج برق آسا آنالین قهرمانی دانشجویان دانشگاه ها 

  :اهداف 

  در اجراي فعالیت هاي ورزشی با توجه به شرایط ایجاد شده در جامعه به واسطه بیماري کرونا  جلب مشارکت دانشجویان-1

  توسعه وگسترش فرهنگ ورزش-2

  به خصوص رشته اندیشه محور شطرنجافزایش جمعیت دانشجویان تحت پوشش ورزش هاي همگانی -3

  ز طریق همگانی کردن ورزش در بین ایشان ایجاد زمینه مساعد براي رشد و توسعه ابعاد جسمی ، ذهنی و عاطفی ا-4

  تقویت روحیه شور و نشاط و جلوگیري از سستی در بین دانشجویان -5

  تقویت روحیه همکاري و خودباوري در انجام کارهاي تیمی ارتقا سالمت جامعه و  - 6

  

  



 

 

  : جوایز 

  نفر برتر بانوان  3نفر برتر آقایان و  3به بسته فرهنگی + اهدا لوح+جوایز نفیس  -1

  

  1400مهرماه26روز دوشنبه قه مساب

  .می باشد و رایگاندقیقه  3با زمان  3019:الی  18از ساعت  

  شطرنج آنالین و سایت مسابقه تابع قوانینwww.lichess.orgمی گردد و بازي دور به روش سوئیسی برگزار 11در و  می باشد

 .به صورت همزمان آغاز می گرددثانیه اي  30هاي هر  دور پس از اتمام تمامی بازیهاي دور قبل و یک استراحت 

  دقیقه زمان بازیکن ، براي بازیکن حاضر برد منظور می گردد 3در صورت غیبت حریف پس از اتمام. 

 به صورت  غایبکن یباز.بهره مند خواهد شد)امتیاز  1(استراحت  در صورت فرد بودن جدول ، یک بازیکن در هر دور از امتیاز

 .اتوماتیک از جدول حذف می شود و امکان ورود مجدد ایشان در هر دور وجود دارد 

  امکان ورود به مسابقه وجود خواهد داشت 5در صورت تاخیر در ورود به مسابقه به شکل کلی ، تنها تا پایان دور. 

  برگزار خواهد شد و بر روي ریتینگ اکانت کاربري بازیکن تائیرگذار است)ریتد اینترنتی (مسابقات به صورت رسمی. 

 هر برد یک امتیاز ، مساوي نیم امتیاز و باخت هیچ امتیاز لحاظ می گردد و استراحت نیز یک امتیاز دارد. 

 نام ثبت عواقب .می باشدنامکان پذیر مکان پذیر می باشد و پس از آن ا، 1400مهرماه 25یکشنبه روز  14ساعت ثبت نام تا 

 .باشد می بازیکنان برعهده دیرهنگام

 جزومقام خواهدشدودرصورتیکه معرفی کانال هاي مربوطهاز طرق اداري و  خاطی وتقلب،شخص تخلف هرگونه اثبات درصورت 

 .خواهدشدو جایزه از ایشان  مقام سلبباشد  آوران

 دیگر شکایتی مطرح  کنندگان شرکت ازطرف شرکت کنندگانی که نسبت به ایشان و افرادبرنده ،بازیهايمسابقه بعدازاتمام

روز بعد از اتمام مسابقه اسامی نفرات برتر در گروه و کانال منتشر و جوایز اهدا وبررسی شده  برگزارکننده کمیته هیات توسطگردد

 .می گردد

 :موارد ممنوع به شرح ذیل است

 1-ازانجین استفاده 

  2-اصلی بازیکن بجاي فرددیگري کردن بازي 

 3-مسابقات چت دراتاق ناشایست ازکلمات استفاده 



 

 

 :جهت کنترل بهتر اختیارات کمیته برگزاري به شرح ذیل می باشد

 1- نیاز درصورت زیردوربین بازي براي بازیکنان نمودنملزم. 

 2-آتی درمسابقات ازشرکت متخلف بازیکنان ننمود ممنوع. 

 3-اند گشته خالفی مرتکب آییننامه ازچارچوب خارج که ازیکنانیب براي صدورحکم. 

 4-آزمایی راستی : 

 خود،پس جایزه دریافت هابخواهدتابراي ازبازیکنان،ازآن عملکردبرخی درباره اطمینان حصول براي قادراست ژوري هیئت 

 .دهند انجام ژوري هیئت ازاعضاي باحضوربرخی و دوربین ،جلويبلیتز بازي چندین ازمسابقه

 ساعت 2  خودراتا تومان درخواست 30.000غ مبل باشدباپرداخت راداشتهو یا حریفانش  خود يباز یبررس درخواست یاگربازیکن 

اعتراضی در خصوص .مستردخواهدشد واردباشدمبلغ اعتراض کهیدرصورت .نماید ارسال برگزارکنندهي برا مسابقه امعدازاتمب

 .رنت شرکت کنندگان پذیرفته نخواهد بودتنوسان و یا قطعی این

  
  

  راه ارتباط و شرایط  ثبت نام
 

 : گرددمی دریافت زیرازبازیکنان اطالعات نام ثبت يبرا
 و نام دانشگاه مربوطه  بازیکن یخانوادگ ونام نام  
  شناسه کاربريمراجعه به سایت جهت دریافتwww.lichess.org و اعالم نام کاربري                                                     

  .درج مشخصات حقیقی در پروفایل شرکت کننده الزامی است
 شماره تلفن همراه  
  ارسال گردد 09155080696به شماره تصویر کارت دانشجویی تصویر کارت.  
  لینک عضویت در تیم شطرنج:h ps://lichess.org/team/S9VRzIR9  

 لینک فیلم آموزشی عضویت :h ps://t.me/khorasanchess/7406  
  

  تابرانسایت موسسه آموزش عالی   :www.tabaran.ac.ir 

 051 - 35227215شماره تماس

  دانشجویی وامور فرهنگی حوزه 109 داخلی 

 عمومی روابطحوزه  101 داخلی 

  09155080696:شماره تماس امور پشتیبانی وفنی 

 به آدرستباطی هیات شطرنج خراسان رضوي رسایت و کانال اKhorasanchessدر دسترس می باشد. 


