
 مقررات

قوانین بازی سوال  در مورد هریک از انین بازی هستند. چنانچه بازیکنیبازیکنان ملزم به رعایت کامل قو -1

 د.گذاشته و سوال خود را برطرف نمایبایست با تیم اجرایی در میان  د مییا ابهامی دار
 

 یمحل و فصل آن از ت یبرا توانند یاختالف نظر وجود داشت م یکندو باز ینهر زمان ب یر طول بازد -2

)بدون دخالت تیم اجرایی(  عمل کنند توافقی ای درخصوص مسئله بازیکنان . اگریرندکمک بگ ییاجرا

 در ادامه حق اعتراض نسبت به آن مسئله را نخواهند داشت.
 

نظر ندارند. البته در  یرادا یا یده مشورت اجازهافراد  یردارند. سا یحق باز حریففقط دو  یر طول بازد -3

بهتر است  تذکر داد. توان یو مقررات مسابقه است م یباز ینخالف قوان یکنباز یککه حرکت  یموارد

 رایی صورت پذیرد.توسط تیم اج گزارش دهند تا اقدامات الزم یکنان موارد تخلف را بالفاصلهباز
 

انجام دهند. بهتر است  یفدر طول نوبتشان حرکات خود را واضح و در مقابل چشمان حر یدبا یکنانازب -4

 تا کامال متوجه شود. یدده یحتوض یفحر یحرکات خود را برا یاتجزئ یدرطول باز
 

بایست ابتدا فکر کرده و سپس عمل  می هیچ حرکتی در طول مسابقه قابل برگشت نیست. بازیکنان -5

نمایند. درصورتی که هر یک از بازیکنان حرکتی مغایر با قوانین بازی انجام دهد حرکت او پذیرفته 

 نیست. برای موارد خاص از تیم اجرایی کمک بخواهید.
 

)به رو( های دست خود را به تدریج بازی کنند. هرکارتی روی میز قرار گرفت الزم است بازیکنان کارت -6

 شود و قابل بازگشت به دست بازیکن نخواهد بود. شده محسوب می بازی کارتِ
 

توانند  خوبی بر خورده و مخلوط شوند. بازیکنان می ها به هنگام انتقال تعمیرات به آشیانه الزم است کارت -7

 قرار دهند. های حریف خود را بر بزنند سپس در آشیانه او رتدر صورت تمایل کا
 

های تعمیرات خود یا حریف را مشاهده کنند. اما هیچ بازیکنی  توانند در طول بازی کارت بازیکنان می -8

 های آشیانه را ندارد. اجازه مشاهده کارت

 مسابقات نبرد کهشکان 


