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Na dan tekmovanja – navodila za lichess: 
1. Najprej se prijavi 

Najprej odpri https://lichess.org/ in se prijavi. Prijavljen si takrat, ko boš namesto »Prijava« videl 

svoje uporabniško ime.  

 

 

2. Kako najti ekipo, ki sem se ji pridružil? 
a) Lahko klikneš na direktno povezavo do skupine, npr.: 

https://lichess.org/team/osnovnosolske-kvalifikacije-in-testni-turnir 

b) Skupino lahko pošiščeš med svojimi ekipami 
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3. Kako najti tekmovanje? 
a) Lahko klikneš na direktno povezavo do turnirja, npr.:  

Testni turnir: https://lichess.org/swiss/y3oNi66F 
D12: https://lichess.org/swiss/8wUEJMaE  
D15: https://lichess.org/swiss/01YWVGkb  
F12: https://lichess.org/swiss/YQbl3UJw  
F15: https://lichess.org/swiss/ThpMgjow  
 

b) Turnir lahko tudi poiščeš v ekipi. Preprosto klikneš na njega. Če turnirja ne vidiš (včasih je 

tekmovanj več in niso vsa na prvi strani), potem klikni na »Turnirji« (obkroženo z rdečo). 
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Odprla se ti bo nova stran z vsemi tekmovanji: 

 

 
 

4. Sem na strani od svojega turnirja vendar ne vem ali sem prijavljen? 

Če vidiš zelen gumbek »Pridruži se«, potem še nisi prijavljen. Klikni na zelen gumbek, da se prijaviš. 
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Ko si prijavljen v lichess in na tekmovanje, bi moralo izgledati nekako takole. Pomembno je, da v 

zgornjem desnem kotu vidiš svoje uporabniško ime in da se ti pokaže možnost, da lahko turnir zapustiš. 

To pomeni, da si prijavljen. Če si se prijavil na napačen turnir ga zapusti in se prijavi v pravega. 

 

 

 

Nasveti: 
• Uporabljaj brskalnik Chrome ali Firefox, ki sta posodobljena. Na teh dveh lichess najboljše 

deluje. 

• Če se ti zgodi, da na šahovnici izginejo figure ali se ti prikaže kaj čudnega, pritisni tipko F5 ali 

osveži stran. Če ne pomaga zapri zavihek in ponovno odpri lichess.  

• Če vsi že igrajo, samo ti ne, preveri ali si prijavljen na tekmovanje. Če si in imaš 0 točk si 

mogoče prost.  

• Če zamudiš na tekmovanje se hitro prijavi. 

• Če si obupal in ne želiš več tekmovati klikni gumbek zapusti turnir.  

Če igraš z nekom, ki je zelo dober naj te ne bo nič strah. Oba začneta z enakim številom figur! 😊 
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