
 

 به یاری اهورامزدا

 نامه شطرنجآیین
 

نونهاالن برگزار خواهد شد. همچنین  در این دوره، پیکارهای شطرنج در سه رده سنی بزرگساالن، نوجوانان و

 گردد.برگزار میهای شطرنج بلیتس، دوبل، مطرنج )بدون رده سنی( رشته

 نویسی پیکارهای شطرنج بلیتس، دوبل، مطرنج:نام

باشد. بدیهی است پس از تکمیل نام مینویسی این پیکارها تنها به صورت اینترنتی و در زمان مقرر شده برای ثبتنام

 .نویسی به عمل نخواهد آمد. در این مسابقات محدودیت سنی وجود نداردکنندگان نامظرفیت از شرکت

 قوانین عمومی:

ای که به اگر یک پیاده حریف در یک حرکت دو مربع از مربع اولیه اش پیشروی کرده باشد، پیاده آن پاسان: (1

تواند پیاده حریف را بگیرد، طوری که انگار آن پیاده حریف فقط یک مربع عبور این پیاده حریف حمله کرده است می

 توان انجام داد.یمربع حرکت کرده است. این گرفتن را فقط در حرکت بعد ار این پیشروی م

وقتی بازیکنی که نوبت اوست هیچ حرکت قانونی نداشته باشد و شاهش نیز در معرض کیش نباشد، بازی پات:  (2

 رسد، به شرطی که حرکتی که موجب پوزیسیون پات شده است قانونی باشد.مساوی است. بازی بالفاصله به اتمام می

اش برسد باید به عنوان بخشی از همان حرکت ای به دورترین عرض نسبت به موقعیت اولیهوقتی پیاده ترفیع: (3

هایی نیست که قبال آن را با وزیر، رخ، فیل یا اسب همرنگ آن پیاده عوض کند. حق انتخاب بازیکن منحصر به مهره

 گرفته شده باشند و اثر مهره جدید آنی است.

اه و یکی از دو رخ همرنگ آن در یک عرض واحد است و یک حرکت شاه به حساب این حرکت ش قلعه رفتن: (4

شود، سپس آن رخ به جا میاش دو مربع به طرف رخ جابهشود: شاه از مربع اولیهآید و به صورت زیر انجام میمی

 است.کرده شود که شاه همان موقع از آن عبور مربعی منتقل می

 ر قانونی است:در حالت های زیر قلعه رفتن غی 

 .الف( شاه قبال حرکت کرده است 

 .ب( با رخی که قبال حرکت کرده است 

 های زیر قلعه رفتن به صورت موقت ممنوع است:در حالت 

  الف( مربعی که شاه در آن قرار دارد یا مربعی که شاه باید از آن عبور کند، یا مربعی که شاه قرار است آن را اشغال

 ا چند مهره حریف باشد.کند، در معرض حمله یک ی

 



 

 ای وجود داشته باشد.ب( بین شاه و رخی که قلعه رفتن قرار است با آن انجام شود مهره 

تواند حرکتی انجام دهد که شاه او را در معرض کیش قرار دهد یا آن را در معرض کیش باقی ای نمیهیچ مهره (5

 بگذارد. 

 :هاعمل حرکت دادن مهره (6

  )شود یبازدست  کیفقط با  دیهر حرکت باالف. 

  )محسوب شود یعمد رهلمس مه دیآشکار، با یبا مهره، به جز تماس تصادف یگرید یکیزیهر تماس فب.        

  )های آنها مرتب کند، مشروط به اینکه بازیکنی که نوبت حرکت اوست می تواند یک یا چند مهره را در مربعج

 ابتدا قصد خود را بیان دارد.

 :)دست به مهره(  لمس حرکات (7

  ًشطرنج یک یا چند مهره خود را لمس کند، باید اولین مهره لمس  در صفحه اگر بازیکنی که نوبت اوست، عمدا

 توان حرکت داد حرکت دهد.ای را که میشده

  ًدر صفحه شطرنج یک یا چند مهره حریف را لمس کند، باید اولین مهره لمس  اگر بازیکنی که نوبت اوست عمدا

 شده ای را که می توان گرفت، بگیرد.

  ًدر صفحه شطرنج یک مهره از هر رنگ )مهره خود یا حریف( را لمس کند، باید  اگر بازیکنی که نوبت اوست، عمدا

توان حرکت داد ای را که مینبود، اولین مهره لمس شدهمهره حریف را با مهره خود بگیرد، یا اگر این عمل قانونی 

یا گرفت حرکت بدهد یا بگیرد. اگر قابل تشخیص نباشد که مهره خودی اول لمس شده است یا مهره حریف، مهره 

 بازیکن را باید لمس شده قبل از مهره حریفش به حساب آورد.

  به شرطی که این کار قانونی باشد. جناح قلعه برود،اگر بازیکنی عمدا شاه و رخ خود را لمس کند، باید در آن 

  .اگر بازیکنی عمدا رخی را لمس کند و سپس شاه خود را لمس کند، مجاز نیست در آن نوبت در آن جناح قلعه برود 

 که  یکرده است رها کند. هنگام که شاه از آن عبور یرخ را در مربع کنیکه دست باز یرفتن، وقت در موردِ قلعه

 یقانون نکهیانجام نشده است، البته مشروط بر ا دستش رها کرده است، هنوز حرکت به طور کامل از شاه را کنیباز

رفتن در آن جناح  رفتن در آن جناح انجام دهد. اگر قلعه بجز قلعه یگرید حرکت حق ندارد گرید کنیباشد؛ باز

رفتن با رخ  که ممکن است شامل قلعه ( خود انجام دهد شاه با یگرید یحرکت قانون دیبا کنیباشد، باز یرقانونیغ

 .باشد انجام دهد یکه قانون یحرکت مختار است هر کنینداشته باشد، باز یاگر شاه حرکت قانون ).باشد زین گرید

 تواند هر حرکتی که قانونی باشد انجام های لمس شده را نتوان حرکت داد یا گرفت، بازیکن میاگر هیچ کدام از مهره

 دهد.

  را لمس کند عیکه آن مهره مربع ترف شودیم یقطع یدهد، انتخاب مهره هنگام عیرا ترف یاادهیپاگر بازیکن. 

 



 

 توان آن را حرکتی قانونی، در مربعی رها شود، دیگر نمی ای، به عنوان حرکتی قانونی یا بخشی ازوقتی مهره

 به مربع دیگری حرکت داد.

 در مورد خود  فیحر یگرفتن لمس کند، حق اعتراض به تخـط ایرا به قصد حرکت  یابه محض آن که مهره کنیباز

 .دهدیرا از دست مموارد لمس حرکات 

 :اتمام بازی (8

 فاصله الب یبازدر صورت قانونی بودن حرکت را برده است.  یو مات کرده باشد، باز شیرا ک فیکه شاه حر یکنیباز

 .رسدیبه اتمام م

 حرکت انجام  کیحداقل  کنیهر دو باز نکهیمشروط بر ا شود،یم یمساو یباز ،یباز نیدر ح کنیبا توافق دو باز

 .رسدیفاصله به اتمام مبال یباز، داده باشند

  رسدیفاصله به اتمام مبال یباز، بازی پات شودهرگاه. 

 رسدیفاصله به اتمام مالب یبازو  را برده است یشده است باز میم کند تسلالاع فشیکه حر یکنیباز. 

 رسدیفاصله به اتمام مالب یبازو  است یمساو یباز، شود داریپد مرده تیوضع هرگاه. 

 مرده:  وضعیت (9

 شاه حریف را  های قانونیاز دو بازیکن نتواند با سلسله حرکت ی پدیدار شود که در آن هیچ یکالف( هرگاه وضعیت

وضعیت مرده طی که حرکتی که موجب این حالت شده است، قانونی باشد، این حالت را ، به شرکیش و مات کند

 گویند.می

  )بازی هنگامی مساوی است که با ادعای صحیح بازیکنی که نوبت حرکت با اوست، پوزیسیونی یکسان، حداقلب 

ها( پدیدار شده باشد و عالوه بر آن نوبت حرکت با مدعی باشد، مشروط بر با تکرار متوالی حرکت سه بار)نه لزوماً

 .داور تأیید کنداینکه 

 ان همشود که نوبت حرکت با همان بازیکن باشد، ها در حالت الف و ب در صورتی یکسان محسوب میوضعیت

 کنیهر دو باز یمهره ها ۀممکن هم یاشغال کرده باشند، و حرکت هامربع ها را  همان ها با همان رنگمهره

 همانند باشد.

 :ساعت شطرنج (10

 یداشتن انگشت رومتوقف کند که با آن حرکت را انجام داده است. نگه یساعت خود را با همان دست دیبا کنبازی

 ممنوع است. کنانیآن توسط باز باالی ایدکمه 

 ساعت خود را متوقف کند و  دیشطرنج با یپس از انجام دادن حرکت خود در صفحه کنیهر باز ،یباز نیدر ح

 .کندیعمل حرکت را کامل م نیرا به کار اندازد. ا فیساعت حر



 

 کند  نییتع دی، داور با)از جمله ادعای تساوی( ساعت را متوقف کند تا از داور کمک بخواهد یکنیچنانچه باز

متوقف  یبرا کنی. چنانچه معلوم شود که بازیا خیر داشته است یموجه لیکار دل نیا یبرا کنیباز ایکه آ

 .شودمیه زمان حریف افزود نظر داور بها نداشته است، ب یموجه لیکردن ساعت دل

 در پشت پس از غیبت  دقیقه است. هر بازیکنی که 15میز، پس از آغاز به کار ساعت هر  بتیغ مجاز برای زمان

 صفحه شطرنج حاضر شود غایب محسوب خواهد شد. 

  هر بازی تا پیش از حضور یکی از دو بازیکن فعال نخواهد شدساعت،   

 وضعیت غیرعادی: (11

 از قضاوت  دیبرگردانده شوند، داور با یقبل تیها به وضعم باشد که مهرهالزو  دیآ شیپ یرعادیغ تیچنانچه وضع

قضاوت داور شامل  نیاستفاده کند. ا شوندیداده م شیساعت شطرنج نما یکه رو ییهازمان نییتعخود در یهعال

 شود. یزمیندادن زمان ساعت ها ن رییحق تغ

 یدیجد یلغو شود و باز دیبا یبوده است، باز حیها ناصحمهره یهاول تیمعلوم شود که وضع یباز نیچنانچه در ح 

  .ردیانجام گ

 کمتر از ده حرکت انجام داده  کنیصورت چنانچه هر دو باز نیمعکوس آغاز شده باشد، در ا یبا رنگ ها یاگر باز

 یباز شتر،یب ای. بعد از ده حرکت ردیانجام گ حیصح یبا رنگ ها یدیجد یِ متوقف شود و باز دیبا یباشند، باز

 .ابدیادامه  دیبا

 :قانونیحرکت غیر (12

 معلـوم شـود  یباز نیچنانچه در ح ساعتش را زده باشد. یمهدک کنیکه باز شودیکامل م یزمان یرقانونیحرکت غ

اگـر و  ف برگردانـده شـودالفصل قبل از خالب تیبه وضع دیبه طور کامل انجام شده است، با یرقانونیغی که حرکت

 شود.، بازی از ابتدا آغاز میکرد نیمع نتوان ف راالفصل قبل از خالب تیوضع

  )یدیـرا بـا سـوارِ جد ادهیـعرض حرکت دهد، ساعت را بزند، امـا آن پ نیرا به دورتر یاهادیپ کنیچنانچه بازالف 

 . عوض شود ادهیاز همان رنگ پ یریبا وز دیبا ادهیاست. آن پ یرقانونیغ حرکت نکند، آن نیگزیجا

  )ستفاده کند  یانجام حرکت یبرا یکنیچنانچه بازب ست ا عمل  نی، ا(عیترف ایدر مورد قلعه رفتن، گرفتن )از دو د

 .محسوب شود یرقانونیغ حرکت کیبه عنوان  دیبا

  )ـــاعت را بزند، ا یمهدک یبدون انجام حرکت کنیچنانچه بازج  یرقانونیحرکت غ کیبه عنوان  دیعمل با نیس

  شود. محسوب

  اگر بازیکنی در معرض کیش باقی بماند و یا قرار گیرد ولی آن را دفع نکند و بجای دفع کیش حرکت دیگری را

 شـــود و باید وضـــعیت به حالت بالفصـــل قبل از خالفعنوان یک حرکت غیرقانونی محســـوب می انجام دهد به

 برگردانده شود.                



 

 حرکت  نیدوم مهیجر یبدهد؛ برا فرد خاطی اخطاربه  دیداور با ،کنیکاملِ باز یرقانونیحرکت غ ییمهجر یبرا

نتواند شاه  فیباشد که حر یطور تیکند. اما اگر وضع المبازنده اعاو را  دیداور با کن،یکامل همان باز یرقانونیغ

 است. یمساو یو مات کند، باز شیممکن ک یقانون یگونه سلسله حرکتها چیرا با ه کنیباز

 :قوانین انضباطی (13

  کردن در طول مسابقات هیچ یک از بازیکنان حق استفاده از موبایل را ندارند و قبل از ورود به سالن شطرنج خاموش

 تلفن همراه الزامی است. در صورت مشاهده با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

 که به طور مشخص مورد  از قبیل موبایل و ساعت هوشمند یکیالکترون یلهیهمراه داشتن هرگونه وس یباز نیدر ح

تواند اجـازه دهد  ینامه مسابقه مـ نییآ ن،یممنوع است. با وجـود ا کنیباز یبرا یداور نباشد در محل باز دییتا

با  دیبا فیک نیخاموش باشد. ا الًکام لهیآن وس نکهیا شود، مشروط بر ینگهدار کنیباز فیدر ک یلیوسا نیچـن

 اجازه داور ممنوع است. بدون کنیهر دو باز یبرا فیک نیشود. استفاده از ا ینگهدار ییموافقت داور در جا

 خواهد گرفتخاطی اخطار  کنیبازدارد،  یالهیوس نیبه همراه خود چن یدر محل باز کنیاگر معلوم شود که باز. 

 یایباز چیه لیو تحل هیتجز ای ه،یتوص ایعات المنبع اط ادداشت،یگونه  چیاز ه استفادهحق  یباز نیدر ح کنانیباز 

 .خواهد گرفتمشاهده بازیکن خاطی اخطار را ندارند، در صورت  هامشاهده سایر بازیاز جمله  گرید یحهصف یرو

  زمان افزایشپرت کردن حواس حریف، ادعای غیرموجه مانند تساوی و ایجاد مزاحمت برای سایرین ممنوع و با 

 شود. میاعتراض مجدد موجب باخت بازیکن خاطی و برد حریف همراه است،  حریف

 حق دیدن بازی دیگران را در حین، یا پس از اتمام بازی ها( ها )به علت ایجاد شرایط برابر برای سایر بازیکنبازیکن

 و پس از اتمام بازی خود باید سالن را ترک کنند. خود ندارند

 تواند از جای خود بلند شده و سالن بازی را ترک کند که نوبت او باشد و داور اجازه دهد.بازیکن تنها زمانی می 

 دقیقه برای بازیکن خاطی  15الن شطرنج حضور یابند. تاخیر بیش از کنندگان باید در زمان اعالم شده در سشرکت

 شود.باخت محسوب می

 دینبا گرید یهایباز کنانیع دهد. بازالبه داور اط تـواندیمشـاهده کند فقط م یرعـادیغ یتیوضع یچنانچه شـخص 

 یمداخله کنند. تماشاگران مجاز به مداخله در باز یدر باز گریاز جهات د ایوگو کنند تگف گرید یهایبازی رهدربا

 کند.اخراج  یرا از محل باز یخاط افراد تواندی. داور مستندین

 :هاهمیجر یقابل استفاده داور برا یهاهنیگز (14

 اخطار 

 فیحر یدهمان یزمان باق شیافزا 

 یخاط کنیباز یدهمان یزمان باق کاهش 

 



 

 (.ردیبگ میتصم فیحر ازیدر مورد امت دیبا نی)داور همچن یخاط کنیباز یم کردن بازعالا باخته 

 چند دور ای کیاز  محروم 

 از کل مسابقات اخراج 

 :های بازیجریمه (15

 مانده و دوره بعدی های باقیچناچه بازیکنی در دو مرحله از کل مراحل بازی غیبت داشته باشد از بازی در دوره

 پیکارها محروم خواهد شد.

 ایکند که آ نییتع دی، داور با)از جمله ادعای تساوی( ساعت را متوقف کند تا از داور کمک بخواهد یکنیچنانچه باز 

متوقف کردن ساعت  یبرا کنی. چنانچه معلوم شود که بازیا خیر داشته است یموجه لیکار دل نیا یبرا کنیباز

 .شودمیه حریف افزود کنیاززمان ب نظر داور بها نداشته است، ب یموجه لیدل

 حرکت  نیدوم مهیجر یبدهد؛ برا فرد خاطی اخطاربه  دیداور با کن،یکاملِ باز یرقانونیحرکت غ یمهیجر یبرا

نتواند شاه  فیباشد که حر یطور تی. اما اگر وضعکند الماو را بازنده اع دیداور با کن،یکامل همان باز یرقانونیغ

 است. یمساو یو مات کند، باز شیممکن ک یقانون یگونه سلسله حرکتها چیرا با ه کنیباز

 داشته باشد  از قبیل موبایل و ساعت هوشمند یکیالکترون یلهیهرگونه وساز  یدر محل باز کنیاگر معلوم شود که باز

 .خواهد گرفتخاطی اخطار  کنیباز، و در حین بازی استفاده کند

 یایباز چیه لیو تحل هیتجز ای ه،یتوص ایعات المنبع اط ادداشت،یگونه  چیاز ه استفادهحق  یباز نیدر ح کنانیباز 

 .خواهد گرفتمشاهده بازیکن خاطی اخطار را ندارند، در صورت  هامشاهده سایر بازیاز جمله  گرید یحهصف یرو

  همراه کاهش زمان پرت کردن حواس حریف، ادعای غیرموجه مانند تساوی و ایجاد مزاحمت برای سایرین ممنوع و با

 شود.میاعتراض مجدد موجب باخت بازیکن خاطی و برد حریف است، 

 شود.اگر بازیکنی دو اخطار دریافت کند، موجب باخت او و برد حریف می 

شود. زمان : در صورت توافق طرفین و موافقت کمیته برگزاری، مسابقه در زمان دیگری برگزار میبازیهای ناتمام (16

ری مشخص خواهد شد و طرفین حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن برگزاری مجدد پیکارها توسط کمیته برگزا

 را ندارند.

 یادآوری:

  ها حضور یابند.ها در محل برگزاری بازیدقیقه پیش از شروع بازی 5بایسته است بازیکنان 

 دقیقه قبل از زمان مشخص شده برای بازی در سالن حضور یابند. 15توانند برای ایجاد آمادگی ذهنی یبازیکنان م 

 کنندگان ندارد.کمیته شطرنج هیچ گونه مسئولیتی در قبال وسایل شرکت 

 



 

 گیری نهایی در تمامی موارد در چهارچوب قوانین فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران با کمیته تصمیم

 برگزاری خواهد بود.

 بلیتس :1پیوست 

 باشد تنها:قوانین این بازی همانند شطرنج عادی می 

  دقیقه است. 5زمان مسابقه برای هر بازیکن 

 شطرنج دوبل : 2پیوست 

 شطرنج دوبـل و  انیاختالفات موجود م نیاست. از مهمتر یبه شطرنج عاد هیشب اریشطرنج بس نیمربوط به ا نیقوان

 اشاره نمود : ریتوان به موارد ز یم یعاد

   کند. ثانیه پاداش دریافت می 3دقیقه است و هر بازیکن به ازای هر حرکت  5بازیکن  هر یمسابقه برازمان 

 خانه به جلو برود. 2 اول یتواند در باز یقرار داده شود ، م 2 در عرض رهیاز مکان ذخ ادهیاگر پ 

 یگـریدی مهره ،سرباز یمهره یشود )به جایم لیتبد ریدلخواه همچون وز یبه هر مهره 8 سرباز در عرض یمهره 

در  دهیـو سـرباز بـه صـورت خواب سـتیچ افتهی لیتبد یشود که مهرهیگفته م فیفقط به حر و شودیقرار داده نم

ن شده پس از گرفته شـد لیتبد یاست که مهره یدر حال نیا (.سربازها اشتباه نشود گریتا با د ردیگیصفحه قرار م

  گری.ید یرهدوباره همان سرباز است نه مه

 تواند قرار بگیرد.نمی 8و  1ی ذخیره در عرض پیاده 

 کـه رخ در مکـان یشـود و در صـورتیشود همانند رخ حرکت نکرده رفتار میاستفاده م رهیکه از مکان ذخ یبا رخ 

باشـد  ایـقلعـه رفـتن مح طیشـرا گـرینباشد و حرکت هم نکرده باشد و د شیو شاه ک ردیمناسب قلعه رفتن قرار گ

 رخ هم قلعه رفت. نیتوان با ایم

 توانـد مهـره را ی، مشـطرنج بگـذارد یدر صـفحه گـرید یاآن را در نقطـه یدست بزند و حت یابه مهره کنیاگر باز

 خود را ندارد. یباز ریی، حق تغپس از زدن ساعت یکند ول یباز گرید یاهبرگردانده و با مهر

 د.ساعت زده شو دیشود با یم یکه باز یبا همان دست 

 (انجام ی)خارج از باز رهیذخ یتوان با مهرهیرا م شیشود( و هم دفاع از ک زی)که ممکن است سبب مات ن شیهم ک

 داد.

  شـدن در شیدر لحظه ک رهیشود که نتواند حرکت کند و مهره مناسب ذخ شیک یابه گونه نیاز طرف یکیاگر شاه 

شدن است منتظر بدسـت آوردن  یکه وقت او در حال سپر یفرد مات شده و حق ندارد در حال نیدسترس نباشد، ا

حرکت  کیاست که اگر  یدرحال نیکند ، ا یریباشد و بعد از بدست آوردن آن از مات جلوگ رهیمناسب  ذخ یمهره

 خـود بدسـت  اریـبا کمک  مناسب را رهیذخ یهتواند با تلف کردن وقت خود مهر یببرد، م یموضوع پ نیزودتر به ا

 .زدیآورد و از مات بگر                  

 



 

  شودیم میسبب باخت آن ت میت یاز اعضا یکیشکست تنها. 

  یارهای یک تیم حق یاری رساندن به یارشان در چگونگی انجام بازی و یا اظهار نظر راجع به چگونگی حرکـت دادن

تواننـد یم ی بازیکنانولشود، ها را ندارند. در غیر اینصورت خطای اول اخطار و خطای دوم باخت سبب تیم میمهره

 میرفـتن تمرکـز تـ نیآرام باشد تا سبب از ب دیبا یکالم یبطهرا نیدارند، ا ازیرا ن یاکه چه مهره ندیبگو ارشانیبه 

 مقابل نشود.

 توان پنهان کرد و باید در مکان مشخص شده قرار داده شوند.را نمی ی ذخیرههامهره 

 را برداشـت و بـه  فیـتوان مهـره حرینم داد و توان قراریشطرنج م یصفحه یرا تنها در نقاط خال رهیذخ یهامهره

 خود را قرار داد. یآن مهره یجا

 کنند و اگر تنها یکی از بازیکنـان دو اخطـار دریافـت کنـد موجـب هر یک از اعضای تیم جداگانه اخطار دریافت می

 باخت تیم و برد حریف خواهد شد.

 مطرنج :3پیوست 

 به غیر از موارد زیر: ،همانند شطرنج معمولی است یاین باز 

  دقیقه است. 5زمان مسابقه برای هر بازیکن 

 یعنـی  ی حریف را بزند، باید این کار را انجام بدهد.تواند مهرهبازیکنی که نوبت اوست ، اگر در شرایطی باشد که می

 است. یحریف در صورت امکان اجبار یهازدن مهره

 ید حرکت خود در صورتی که بازیکن امکان زدن مهره ای از حریف را داشته باشد، اما حرکتی غیر از آن انجام دهد با

 بازد.، بازی را میدر صورت سه بار تکرار بازیکن خاطی را اصالح کرده و بازی را ادامه دهد.

 های دیگر زده شود .تواند همچون مهرهشاه هم می 

 تواند قلعه برود.شاه نمی 

 ومات معنی ندارد.در این بازی کیش و کیش 

  ترفیع پیدا کند.اگر پیاده به انتها برسد، می تواند به شاه هم 

  برد.اگر بازیکنی حرکت قانونی نداشته باشد بازی را می 

 های بازیکنان وجود ندارد )مانند حالتی که تنها دو فیل غیر همرنگ بـرای بازیکنـان در مواقعی که امکان زدن مهره

 شود.باقی بماند( بازی مساوی می

 انشجویان زرتشتیکانون د                                             

 


