
CHESSCHESS
G A M E S  V I R T U A L

Langkah 1 : Masuk ke https://Lichess.org/  lalu klik "Sign In".
Langkah 2 : Selanjutnya klik "Register"

Langkah 3 : Silahkan isi User name, Password, dan alamat Email.

Langkah 4 : Centang semua persyaratan dari lichess, kemudian 
klik "Register"

Lalu centang kolom “I am human”, lalu ikuti verify yang diminta. 
Setelah selesai, klik tombol ‘Register’

Selesai. 

Cara membuat akun di Lichess.com



CHESSCHESS
G A M E S  V I R T U A L

Hal yang perlu diperhatikan:

Apakah permainan ini di-rating?
Turnamen ini tidak berperingkat, dan akan mempengaruhi peringkat Anda.

Bagaimana menghitung Skor?
Menang memiliki nilai dasar 2 poin, remis: 1 poin, dan kalah bernilai 0 poin. Jika Anda memenangkan 
dua pertandingan berturut-turut, Anda akan mulai tahap nilai ganda, diwakili oleh sebuah ikon api. 
Permainan berikut akan terus bernilai poin ganda sampai Anda gagal untuk memenangkan permain-
an. Yang menang akan bernilai 4 poin, remis: 2 poin, dan kalah akan tetap tidak ada poin. Misalnya, 
dua menang, diikuti oleh seri akan bernilai 6 poin: 2 + 2 + (2 x 1)

Arena Berserk
Ketika seorang pemain mengklik tombol Berserk pada awal permainan, mereka kehilangan setengah 
dari mereka jam waktu, tapi menang bernilai satu nilai turnamen tambahan. Berserk dengan waktu 
kontrol berjenjang juga membatalkan kenaikan berjenjang tersebut. (1 + 2 pengecualian, itu memberi-
kan 1 + 0) Berserk ini tidak tersedia untuk game dengan waktu nol awal (0 + 1, 0 + 2). Berserk hanya 
ada nilai tambahan jika Anda bermain minimal 7 langkah dalam permainan.

Bagaimana pemenang ditentukan?
Para pemain dengan poin terbanyak di akhir turnamen pada saat selesai sesuai batas waktu yang 
turnamen yang akan diumumkan sebagai para pemenang.

Bagaimana cara pairing para pemain?
Para pemain akan dipasangkan secara otomatis dengan pemain lain. Setelah menyelesaikan satu 
permainan, pemain hanya perlu menunggu untuk dipasangkan dengan pemain lainnya. Hingga 
durasi permainan selesai.
Apabila durasi permainan masih tersisa, tetapi seluruh pemain sudah saling selesai dipasangkan, para 
pemain dapat menantang kembali pemain lainnya sambil menunggu durasi waktu habis. Namun 
permainan tersebut tidak mempengaruhi nilai yang diperoleh.

Bagaimana cara berakhirnya?
Turnamen memiliki jam hitung mundur. ketika mencapai nol, peringkat turnamen dibekukan dan 
pemenang diumumkan. Permainan berlangsung harus selesai, namun mereka tidak masuk hitungan 
untuk turnamen.
Total durasi waktu turnamen adalah 3 jam, dan berakhir otomatis.
1 game permainan memiliki waktu 10 menit.

Aturan penting lainnya
• Ada hitungan mundur untuk langkah pertama Anda. Gagal melakukan gerakan dalam waktu ini
akan kehilangan permainan untuk lawan Anda.
• Melakukan langkah pertama pada bidak 10 tidak akan menghasilkan poin bagi pemain.
• Remis beruntun: Ketika pemain memiliki remis beruntun, hanya remis pertama yang akan
mendapat satu poin, atau remis dengan lebih dari 30 langkah. Remis beruntun hanya dapat dibatal-
kan dengan menang, bukan kalah atau remis.
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