Šahovsko društvo KRKA Novo mesto
Na Lazu 36
8000 Novo mesto
www.sahovsko-drustvo-nm.si

NAVODILA ZA UDELEŽBO NA TURNIRJU ŠD KRKA NM NA SPLETNI
STRANI CHESS.COM
Gremo na spletno stran https://www.chess.com. Če še nimamo ustvarjenega uporabniškega imena, na
levi strani spletne strani kliknemo gumb »Sign Up«

Vnesemo uporabniško ime, email in password ter nato kliknemo gumb »Create your FREE Account«.

Po izvedenem zgornjem postopku je potrebno aktivirati profil s klikom na povezavo, ki jo prejmete
v mail, naveden v zgornjem obrazcu.

Z miško se na levi strani zaslona premaknemo na polje »Connect« ter nato kliknemo »Clubs«.

Če se hočemo pridružiti klubu, v katerem bomo igrali turnir, v iskalnik pod vrhom strani (na spodnji
sliki označeno z rdečim krogom) vpišemo ime kluba, kateremu se želimo pridružiti ter kliknemo
enter.

V NAŠEM PRIMERU IŠČEMO KLUB »SD KRKA Novo mesto«.

Kliknemo na najdeni klub ter kliknemo »Join«.

Odpre se vam spodnje okno, kjer lahko napišete sporočilo administratorju kluba (zaželjeno vaše ime
in priimek, ni pa pogoj) in kliknete »submit«.

Po tem, ko administrator kluba sprejme vašo prošnjo za pridružitev ter osvežite stran se pojavi
spodnje okno. Kliknete na povezavo do turnirja, ki je objavljena na osnovni strani kluba pod
novicami.

Ko bo do začetka turnirja manj kot 1 ura, se odpre možnost prijav. Če želite sodelovati na
turnirju, kliknete na gumb »Join« ter počakate na začetek turnirja. Na zgornji strani turnirja pa
je naveden tempo igranja, število kol in koliko je še do začetka turnirja.

Ko se bo turnir pričel, vam bo računalnik samodejno določil nasprotnika. Ko se končajo vse partije
posameznega kroga, se začne naslednje kolo. V spodnjem desnem kotu pa je možnost tudi pogovora
z ostalimi igralci na turnirju.

Na desni strani šahovnice vidite seznam prijavljenih igralcev na turnir (med potekom turnirja pa kaže
trenutni vrstni red). S klikom na znak, ki je na spodnji sliki obkrožen z rdečo, pa se vam odpre seznam
iger, ki se igrajo v danem kolu.

POZOR!
Ob času začetka turnirja bodite obvezno prisotni za računalnikom in
imejte odprt turnir. Ob času začetka se namreč pari takoj avtomatsko
generirajo in šahovska ura začne teči. Prav tako po odigrani partiji
počakajte za računalnikom, saj se naslednje kolo začne takoj, ko se
končajo vse partije tekočega kroga.

Ob morebitnih težavah pri prijavi na portal, v klub ali na turnir, me lahko kontaktirate na mail:
jernej.turtle@gmail.com

Jernej Zupančič
podpredsednik ŠD KRKA Novo mesto

