
 

 

Əziz şahmatçılar! 

Məlum səbəblərdən real yarışlardan məhrum olunduğunuz üçün 

onlayn yarışların bu günlərdə sizə lazımlı olacağını düşündük və bu yarışı 

təşkil etmək qərarına gəldik. Qeyd edək ki, karantin günlərində bu artıq 

ikinci onlayn yarışımızdır. Evinizdə öz kompyuteriniz arxasında əyləşərək 

7 mərhələdən ibarət onlayn qran-pri turnirinin iştirakçısı olursunuz. 

Öncə sizinlə bir centelmen-şahmatçı razılaşması edək: 

1. Oyun zamanı heç bir kənar vasitədən kömək üçün istifadə etmirik. 

2. Heç bir halda yarışı yarımçıq tərk etmirik və sonadək mübarizə aparırıq. 

Oyun zamanı istifadə etdiyiniz vasitəni müəyyənləşdirmək 

chess.com-un dedektorları üçün çox asandır. Gəlin rəqiblərə və özümüzə 

hörmətlə yanaşaq.  

Əgər chess.com-da qeydiyyatınız yoxdursa, onlayn yarış tərcübəniz 

yoxdursa, narahat olmağa dəyməz. Bütün bunları təlimatda göstərmişik. 

Ümumiyyətlə qeydiyyat 3 mərhələdən ibarət olacaq: 1) chess.com-da 

qeydiyyat (istifadəçi adı açılmalıdır); 2) klubumuza üzv olmaq 3) yarışa 1 

saat qalmış yarışa qoşulmaq (hər bir mərhələyə gündəlik olaraq) 



İndi isə əyani şəkildə izaha keçək. 

Aşağıda göstərilənləri ardıcıllıqla həyata keçirməyimiz lazımdır: 

1. www.chess.com saytına daxil oluruq:  

Açılan səhifədə “Sign Up” əmrini seçirik. 

2.  Açılan bu pəncərədə “username” bölməsinə ad və soyadımızı qeyd 

edirik, ad və soyadın arasında _ işarə mütləq qoyulmalıdır, nümunədə 

http://www.chess.com/


göstərildiyi kimi. “Email” bölməsində özümüzə və ya yaxınımıza aid olan 

emaili yazırıq. Bu emailin parolunu bilməyimiz mütləqdir, çünki sonda ora 

gələn emaili təsdiqləməsək nikimiz aktiv olmayacaq. Əgər sizin email-iniz 

mail.ru saytındadırsa gələn mesaj “spam” qutusuna düşə bilər. 

“Password” bölməsində isə yadda saxlayacağımz parolu yazırıq. “Skill 

Level” bölməsində “intermediate” seçirik. Daha sonra isə “Create your 

FREE Account” əmrini sıxırıq. 

3. Yuxarıda yazdığımız emailə chess.com-dan gələn məktubu açırıq və 

“Activate your account” əmrini sıxmaqla chess.com-da qeydiyyatımızı 

başa çatdırmış oluruq. 

 

4. Sayta qeydiyyatımızı başa çatdırdıqdan sonra yenidən www.chess.com 

saytına daxil oluruq və “Log in” əmrini sıxırıq.  
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5. Açılan pəncərədə nikinizi və parolunuzu yazıb “Log in” əmrini seçin. 

Şəkildə göstərilən nik şərti seçilib. 

 

 

6.  Açılan səhifədə Profil bölməsinə daxil oluruq. 



7. Burada add əmrini seçməklə şahmatçının üzünün aydın göründü şəkil 

yükləyirik.  

First name bölməsinə şahmatçının adını, surname bölməsinə soyadını, 

Location bölməsinə yaşadığı şəhəri qeyd edirik. Ən aşağıda isə “About 

me” bölməsində şahmatçı haqqında bu məlumatları doldururuq: 

təvəllüdünü, təhsil aldığı təhsil müəssisəsini, şahmatla məşğul olduğu 

şahmat məktəbini (klubunu) və əlaqə nömrəsi qeyd etmək. Arzu 

olunandır ki, şahmatçının fide profilinin linki də əlavə olunsun (əgər 

FİDE ID kodu varsa).  

Sonda səhifənin aşağısındakı “SAVE” əmrini sıxmaqla qeyd etdiklərimi 

yaddaşa yazmalısız. Əks halda məlumatlar avtomatik olaraq siniləcəkdir. 

 

8. Bundan sonra Şəxsiyyət vəsiqəsinin şəklini (əsas məlumatlar olan 

hissəsini), şahmatçının kompyuter (telefon və ya planşet də olar) 

qarşısında çəkilmiş şəklini və qeydiyyatdan keçirdiyiniz niki whatsapp-la 

055 252 22 38 (Hikmət Şükürov) nömrəsinə göndərin. Doldurduğunuz 

məlumatların şəxsiyyət vəsiqəsi ilə uyğunluğu yoxlanılacaqdır. 



9. Səhifənin sol menyusunda “Connect” əmrinin üzərinə mausun 

yaxınlaşdırırıq, orada açılan əlavə menyudan isə “Clubs”-ın üzərinə 

klikləyirik. 

 

10.  Açılan səhifədə axtarış bölməsinə U17 Grand Prix yazaraq axtarmaq 

(lupa şəkli) əmrini sıxırıq. 



8. Açılan səhifədə “Təhsil” RİM-in loqosunun üzərinə klikləyirik. 

 

9. Açılan səhifədə “Join” (Qoşul) əmrini sıxmaqla klubumuza üzvlük üçün 

müraciət etmiş olursunuz. Klub admini tərəfindən məlumatların düzgün 

doldurulması, profil şəklinin uyğunluğu yoxlanıldıqdan sonra artıq 

üzvlüyünüz təsdiq olunur. Müraciət ən geci 2 saat cavablandırılacaq. U17 

klubuna qeydiyyat 17 aprel saat 22:00-da başa çatır. 

10. Kluba üzvlüyünüz təsdiq olunduqdan sonra siz “Təhsil” Respublika 

İdman Mərkəzinin sürətli şahmat üzrə onlayn qran-prini turnirində 

iştirak etmək hüququ əldə etmiş olursunuz.  Lakin yarışın iştirakçısı 

deyilsiniz. Qeyd edək ki, qran-pri 7 mərhələdən ibarətdir. İlk 6 mərhələ 

seçmə, 7-ci mərhələ isə final xarakteri daşıyır. Finala seçmə 

mərhələlərdə ən çox qran-pri balı toplayan 15 şahmatçı vəsiqə 

qazanacaq. 

Qran prinin seçmə mərhələləri 19, 20, 21, 22, 23, 24 aprel tarixlərində 

saat 18:00-da start götürür. Hər bir mərhələ iştirak etmək üçün o 

mərhələyə üzv olmalısınız. Bunun üçün Qran-prinin internet səhifəsinə 

daxil olmalısınız: https://www.tehsilchess.az/ogp2020 Yarış haqqında 

məlumatlar, iştirakçıların şəkilləri və digər ətraflı məlumatlar bu 

səhifəyə yüklənəcəkdir.  
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Sol menyuda olan fəxri qonaqların adı ilə adlandırılmış mərhələləri və 

onların tarixlərini görəcəksiziniz. Hər gün bu mərhələlərin biri 

oynanılacaq. İlk gün “Eltac Səfərli mərhələsi”nin üzərinə klikləyin. 

Yarışın başlanmasına 1 saat qalmış Qoşul və ya Join əmri aktiv olacaq. 

Bunun üzərinə klikləməklə yarışa üzv oldunuz. Yuxarıda göstərilən geri 

sayım başa çatdıqdan sonra avtomatik olaraq sizə rəqib veriləcək və 

ekrana gələcək. Hər bir mərhələdə iştirak etmək üçün turnirin səhifəsinə 



daxil olun: https://www.tehsilchess.az/ogp2020. Həmin gün keçiriləcək 

mərhələyə üzv olun. Unutmayın!  

 

 

11. Qeydiyyatla bağlı yaranan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün əlaqə: 

Yarışın internet səhifəsi: www.tehsilches.az/ogp2020 

Email adres: tahsil.chess@gmail.com 

Mob: 050 753 00 86 Cavid Səmədov 

Whatsapp: 055 252 22 38 Hikmət Şükürov 

Facebook: Teshilchess.az 

 

12. Yarış vaxtı əlavə köməkçi vasitələrdən (şahmat proqramları və ya 

insan) istifadə edən şahmatçı turnirdən kənarlaşdırılacaq. Bunun üçün 

chess.com saytının dedektorları var. Yarışlar başa çatan kimi 

nəticələrin yoxlanılması üçün chess.com-a müraciət olunacaq. 

 

Yarışda sizə Uğurlar! 
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