
Pomoč za organizacijo spletnih področnih kvalifikacij na www.lichess.org  

4 koraki: 

1. Registracija 

2. Vpis 

3. Ustvari ekipo 

4. Ustvari tekmovanje 

 

1. Registracija 

Obiščite spletno stran: https://lichess.org/ 

 

Kliknite Prijava. 

 
 

Če uporabniško ime že imate, ga vpišite in se prijavite, v nasprotnem primeru pa se 

najprej registrirajte.  

 

 
 

http://www.lichess.org/
https://lichess.org/


Takole izgleda stran za registracijo: 

 
 

2. Vpis 

Ko ste prijavljeni, morate v zgornjem desnem kotu videti vaše uporabniško ime. Če ga 

ne vidite, niste prijavljeni. Nato kliknite na zavihek Skupnost. 

 

 
 



3. Ustvari ekipo 

Pod zavihkom Skupnost izberi Ekipe. 

 
 

Na levi strani vidiš več možnosti, izberi Nova ekipa: 

 
 

Na ta način se ustvari ekipa, njeni člani pa bodo potem lahko igrali na tekmovanjih, ki 

jih boste ustvarili. 

Izbrati morate ime. 

Premaknite gumbek na zeleno, da vsakega člana ročno potrdite (v izogib, da bi se 

vam prijavljali šahisti iz drugih področij. 

Spremenite si geslo na nekaj enostavnega. 

Spodaj rešite še problem mat v 1 in z modrim gumbom ustvarite Novo ekipo. 



 
Ko boste imeli ekipo ustvarjeno, lahko pod Moje ekipe vidite vse vaše ekipe. Potem 

izberete ekipo v kateri želite ustvariti tekmovanje. 

 



 
 

4. Ustvari tekmovanje 

Sedaj bomo ustvarili tekmovanje. Izberemo Turnirji švicarskega formata.

 

 



Nastavitve za tekmovanje: 

-Določimo ime 
-Število kol 
-Različica mora biti običajno 
-Začetni čas in dodatek k času 
-Premor med koli (čas ki ga nastavite bo odštevalo od zadnje končane partije do naslednjega kola) 
-Začetek tekmovanja in čas tekmovanja 
-Geslo (naj bo enostavno ali pa ga pobrišite; sama imam geslo enako kot je za ekipo, da ne pomešajo) 
Na koncu kliknite modri gumbek ustvari turnir. 

 

 



Ko ste turnir ustvarili bo to izgledalo takole kot kaže slika spodaj. Spodaj boste videli 

prijavljene igralce. Nastavitve tekmovanja pa lahko spreminjate če na levi strani kliknete tisti 

moder kolešček za nastavitve . 

 

 

 

Sledijo navodila za učence, kako se pridružijo ekipi in prijavijo na tekmovanje. 

 

Pripravila Ana Srebrnič 


