
 
Shahistët e rinj shqiptar dhe nxënësit e shkollave të të gjitha qyteteve,  pjesmarrës në 

projektin e shahut në shkolla” Për më shumë njerëz inteligjentë”, që po implementohet në 

vitet e fundit , nëpërmjet bashkëpunimit të FSHSH & MASR dhe FIDE &ECU,  

kanë tashmë një mundësi reale për të demostruar dhe përjetësuar njohuritë  e lojës së shahut, 

nëpërmjët pjesmarrjes në këtë Turne Botëror On-line! 

BASHKOJUNI ‘CHESSKID’  dhe  GM JUDIT POLGAR, 
PËR T’U BËRË PJESMARRËS NË VENDOSJEN E  NJË REKORDI BOTËROR ! 

 

 

 

ChessKid dhe GM Judit Polgar (Mjeshtre e Madhe e Shahut dhe Kampione Bote), janë  bashkuar  

për të  organizuar turneun e shahut on-line më të madh në botë,  të mbështetur nga FIDE( 

Federata Botërore e Shahut)  

Ky Turne synon vendosjen e një rekordi të të gjitha kohërave, që do të përbëjë gjithashtu, një 

rekord zyrtar botëror Guinness, nëse gjatë tij do të garojnë individualisht më shumë se 20,000 

fëmijë. Për ta arritur këtë synim, nevojitet pjesmarrja e sa më shumë fëmijëve nga e gjithë 

bota! Fansat e rinj të shahut nga e gjithë bota, tashme kanë një shans të bëhen pjesmarrës në 

vendosjen e  një rekordi botëror.  

 



UDHEZUES: Ju do të gjeni informacionin e plotë, duke klikuar në linkun e mëposhtëm: 

https://www.chesskid.com/article/view/help-chesskid-and-judit-polgar-set-a-world-record  

 E drejta e pjesmarrjes: 

Të gjithë fëmijët me një emër përdoruesi Chesskid, kanë të drejtën dhe janë të ftuar të 

konkurojnë, qofshin  Anëtarë “bazik, apo “Gold”  Vini re!Përdoruesit  e rritur që kanë një  

llogari në Klub nuk mund të luajnë! 

 Mënyra se si duhet të aplikojnë fëmijët: 

(Nëse fëmijët janë regjistruar më parë në ‘ChessKid’ atëherë mjafton të klikojnë ‘log in’) 

1. Pasi të klikoni mbi linkun e dhënë më  sipër, do të shfaqet kjo faqe më poshtë në të cilën 

duhet të klikoni ketu: “here” 

 

2. Në faqen që do ju shfaqet, klikoni “continue as kid”  

 

https://www.chesskid.com/article/view/help-chesskid-and-judit-polgar-set-a-world-record


3. Zgjidhni një figurë dhe klikoni “choose” 

 

 

4. Plotësoni të dhënat e kërkuara në faqen e shfaqur dhe klikoni “play” 

 

 



 

 

 Mënyra e zhvillimit të Turneut: 

Turneu do të zhvillohet në dy faza:  

 Së pari, do të ketë shumë kualifikues dhe  garat që janë të hapura për të gjithë 

ChessKids.  

 Nga 1 Shtatori deri më 5 Tetor, do të ketë rreth 15 kualifikues në ditë (gati një në çdo 

orë!). Nuk ka numër maksimal të lojtarëve në asnjë kualifikim. 

 Do të jenë katër "super-kualifikuese", shansi i fundit, në ditën e “Festivalit Global të 

Shahut” të  Susan Polgarit, që është  data12 Tetor. 

 Të gjithë fëmijët që kualifikohen nga një prej këtyre shumë kualifikuesve, do të luajnë 

më në fund  një Finale më 19 Tetor në orën 8 të mëngjesit në Paqësor( Amarika) . 

 

Si të luani:  

 Një fëmijë duhet të behet antari klubit,  pastaj mund të regjistrohet në një kualifikim 15 

minuta para një ngjarje/ eventi  të përditshëm, gjatë ditëve të Shtatorit.  

 Filloni duke hyrë në “Fast Chess”  ose klikoni në linkun e turneut në anën e djathtë! 



 

 

 Mos harroni, nëse fëmijët tuaj humbasin një event, ka evente  të përditshme çdo ditë 

në Shtator, deri në 5 Tetor! 

 

 Rregullat speciale të Guinness: 

Një fëmijë duhet të plotësojë të gjithë kualifikimin për t'u llogaritur si lojtar në turne. 

Fëmijët NUK duhet të tërhiqen nga cilido kualifikues, edhe nëse gara  nuk shkon ashtu siç 

dëshironi.  

Të jesh pjesë e rekordit është një shpërblim i shkëlqyeshëm, por ato nuk do të llogariten nëse 

nuk i përfundojnë të pesë raundet!  

Çdo lojtar i ChessKid që luan të gjashtë raundet e së paku një kualifikimi, do të jetë pjesë e 

përpjekjes për rekordin botëror dhe do të marrë një çertifikatë speciale të dërguar në 

llogarinë e tyre ChessKid. 

Bashkohuni me klubin argëtues dhe rekordin botëror tani! 
 

 

 

 

 

 


