ششمین جشنواره خانوادگی شطرنج شمیرانات(اولین دوره آنالین والدین و فرزندان )
پنج شنبه و جمعه  1تا  2آبان  1399ساعت 1۷
ورودیه رایگان  -مجموع جوایز  10 :میلیون ریال
هیئت شطرنج شمیرانات با همکاری هیئت شطرنج استان تهران ششمین جشنواره خانوادگی شطرنج به مناسبت هفته تربیت بدنی را برگزار می نماید:
برای شرکت در این مسابقه ابتدا در سایت  lichess.orgعضو شوید( .ویدئوی آموزش عضویت) سپس فرم ثبت نام و ارسال مشخصات (کلیک
کنید) را پرکنید تا بتوانید در این مسابقات شرکت کنید .بعد از پر نمودن فرم به لینک مسابقه هدایت می شوید .که با رفتن به آدرس مسابقه به صورت
تصویر زیر باز میشود که باید به صورت زیر عضو تیم شوید :

بعد از همه مراحل فوق منتظر بمانید تا تایید شوید .بعد از تایید از لینک مسابقه (joinوارد شدن) را بزنید.

شرایط این مسابقه به صورت زیر است :
 -1مساابقات در  2مرحله اسات .مرحله اول پنج شانبه یک آبان سااعت  17از طریق ساایت  lichess.orgبا زمان  3دقیقه  5 +ثانیه برای هر بازی در 9
دور به روش سوئیسی برگزار میگردد.
 -2در هر خانواده  2نفر(والدین و فرزند – پدر یا مادر با یک فرزند) شارکت می کنند که در پایان مساابقه موموا امتیازات  2نفر رده بندی را مشاخ
می کند.
 -3مسابقات به صورت رسمی (ریتد اینترنتی و نه فیده) برگزار خواهد شد .و بر روی ریتینگ اکانت کاربری بازیکن در سایت تاثیرگذار است.
 -4رده بندی بر اسااس موموا امتیازات کسا شاده اسات .ننان ه  2یا نند بازیکن موموا امتیازات یکساانی کسا کنند .پوئن شاکنی برگر لحاظ می
گردد.
 6 -5خانواده برتر به مرحله نهایی راه می یابند که برای تعیین رده بندی نهایی یک مساابقه دوره ای ( با روشان نمودن دوربین در ساایت حرکت سافید )
روز جمعه  2آبان ساعت  17برگزار می گردد .این مسابقه از طریق سایت  playchess.comبرگزار می شود.
 -6به نفرات برتر جوایزی به صورت زیر پرداخت خواهد شد.
تیم اول  350 :هزار تومان

تیم نهارم  100 :هزار تومان

تیم دوم  250 :هزار تومان

تیم پنوم  100 :هزار تومان

تیم سوم  150 :هزار تومان

تیم ششم  50 :هزار تومان

 -7هیچ بازیکنی اجازه کمک گرفتن از موتورهای شاطرنج یا دیرران را ندارد .در صاورت ثابت شادن تقل  ،بازیکن خاطی حذف شاده و رده بندی جدید
اعالم میگردد.
 -8اطالعات  :سرپرست مسابقات خانم زحمتی  / 09906281456 :مسئول فنی برگزاری  :امیر افتخاری 09123681837
دبیر هیات حمید شافعی 09128022529 :

