
 

 

Əziz şahmatçılar! 

Bu yarışda iştirak etmək istədiyiniz üçün sizə 

öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Məlum 

səbəblərdən real yarışlardan məhrum olunduğunuz 

üçün onlayn yarışların bu günlərdə sizə lazımlı 

olacağını düşündük və belə bir yarış təşkil etmək 

qərarına gəldik. Evinizdə öz kompyuteriniz arxasında 

əyləşərək Respublika birinciliyinin 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. 

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, 2) 

klubumuza üzv olmaq 3) yarışa qoşulmaq 

Aşağıda göstərilənləri ardıcıllıqla həyata keçirməyimiz 

lazımdır: 

1. www.chess.com saytına daxil oluruq:  

Açılan səhifədə “Sign Up” əmrini seçirik. 

http://www.chess.com/


2.  Açılan bu pəncərədə “username” bölməsinə ad və 

soyadımızı qeyd edirik, ad və soyadın arasında _ işarə 

mütləq qoyulmalıdır, nümunədə göstərildiyi kimi. 

“Email” bölməsində özümüzə və ya yaxınımıza aid 

olan emaili yazırıq. Bu emailin parolunu bilməyimiz 

mütləqdir, çünki sonda ora gələn emaili 

təsdiqləməsək nikimiz aktib olmayacaq. “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.  

 

5. Açılan pəncərədə nikinizi və parolunuzu yazıb “Log in” 

əmrini seçin. Şəkildə göstərilən nik şərti seçilib. 

http://www.chess.com/


6. Açılan səhifənin sol menyusunda “Connect” 

əmrinin üzərinə mausun yaxınlaşdırırıq, orada açılan 

əlavə menyudan isə “Clubs”-ın üzərinə klikləyirik. 

 

7.  Açılan səhifədə axtarış bölməsinə Azerbaijan 

Chess Schools yazaraq axtarmaq əmrini sıxırıq.

 



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

klikləyirik. 

 

9. Açılan səhifədə “Join” əmrini sıxmaqla klubumuza 

üzv olursunuz. 

 



10. İndi isə https://www.tehsilchess.az/asobc2020 səhifəsinə daxil 

oluruq. Bu səhifə yarışın rəsmi səhifəsidir. Yarış haqqında məlumatlar, 

iştirakçıların şəkilləri və digər ətraflı məlumatlar bu səhifəyə 

yüklənəcəkdir.  Sol menyuda olan “Canlı yayım”-ın üzərinə klikləyirik: 

 

  

  

  

 

 

 

 

11. Açılan səhifə yarış oynayacağınız səhifədir. Yarışa qeydiyyat yarışın 

başlamasına 1 saat qalmış – 16:00-da başlayacaq və oxla göstərilən 

yerdə “Join” əmri aktiv olacaq. Unutmayın ki, yarışa üzv olmamışdan 

öncə şəxsiyyət vəsiqənizin şəklini və kompyuter qarşısında yarışdan 

öncə çəkilmiş şəklinizi whatsapp-la +994558969868 nömrəsinə 

göndərməyiniz tələb olunur. Uğurlar! 

https://www.tehsilchess.az/asobc2020

