சதுரங்க விதிமுறைகள் ( Rules of chess ) என்பது சதுரங்கத்தின் சட்டங்கள் (Laws of chess ) ஆக
அைியப்படுகின்ைன.

இவ்விதிமுறைகள்

அல்லது

சட்டங்கள்

சதுரங்க

(சசஸ்)

விறையாட்டிறன

விறையாடுவதற்காக வகுக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் ஆகும். இவ்விதிமுறைகைின் மூலங்கள் துல்லியமாகத்
சதாியாவிடினும், நவீன விதிமுறைகள் 16 ஆம் நூற்ைாண்டில் முற்பகுதியில் இத்தாலியில் அறமக்கப்பட்டன.
அதத விதிமுறைகள் 19 ஆம் நூற்ைாண்டின் ஆரம்பம் வறர சதாடர்ந்தது. இறுதியாக அறவ சிைிதைவு
மாற்ைங்கறைச் சந்தித்து தற்தபாறதய வடிவத்றத அறடந்திருக்கிைது. தமலும் , இதன் விதிமுறைகள்
இடத்திற்கு இடம் சிைிதைவு மாற்ைமறடகின்ைன. தற்தபாது உலக சதுரங்க அறமப்பு என அைியப்படும்
ஃசபடதரசன் இன்டர்தநசனல் சடஸ் எசகக்ஸ் (Fédération Internationale des Échecs) (FIDE) ஆனது சில ததசிய
நிறுவனங்கைின் சசாந்தத் ததறவகளுக்தகற்ப சிைிதைவு மாற்ைங்கறை சசய்து நிறலயான விதிமுறைகறை
அறமத்திருக்கிைது. துாித சதுரங்கம், சதாறலதூர சதுரங்கம், ஆன்றலன் சதுரங்கம் மற்றும் சதுரங்க
மாற்றுருவம் தபான்ைவற்றுக்கான மாறுபட்ட விதிமுறைகளும் இருக்கின்ைன.
சதுரங்கம் என்பது ஆறு வறககைில் 32 காய்களுடன் (ஒவ்சவாரு ஆட்டக்காரருக்கும் 16 காய்கள்) சதுரங்கப்
பலறகயில் இரண்டு நபர்கைால் விறையாடப்படும் விறையாட்டு ஆகும். ஒவ்சவாரு வறகக் காயும் தனித்த
வழியில் நகர்த்தப்படுகின்ைன. இந்த விறையாட்டினுறடய தநாக்கம் சசக்தமட் (checkmate) சசய்வதாகும்.
சசக்தமட்

என்பது

தபாட்டியாைாின்

ராஜாறவக்

றகப்பற்றுவறதத்

தவிர்க்க

இயலாதபடி

அச்சுறுத்துவதாகும். சசக்தமட்டுடன் விறையாட்டு நிறைவறடய தவண்டும் என்ை அவசியமில்றல. ஆனால்
விறையாடுபவர்கள் சபாதுவாக அவர்கள் ததால்வியுற்ைதாக நம்பினால் விறையாட்டில் இருந்து சவைிதயைி
விடுவார்கள். தமலும் விறையாட்றட சமன் சசய்வதற்கும் பல வழிமுறைகள் இருக்கின்ைன.
காய்கைின்

அடிப்பறட

நகர்வுகள்

தவிர்த்து,

உபகரணங்கள்

பயன்பாடு,

தநரக்கட்டுப்பாடு,

விறையாடுபவர்கைின் நடத்றத மற்றும் நன்சனைி, மாற்றுத்திைன் பறடத்த ஆட்டக்காரர்கைின் வசதிகள்,
சதுரங்கக் குைிமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் நகர்வுகறைப் பதிவு சசய்தல் அத்துடன் விறையாட்டின் தபாது
ஏற்படும் முறைதகடுகளுக்கான நறடமுறைகள் தபான்ைவற்றையும் விதிமுறைகைில் நிர்வகிக்கப்படுகிைது.
Photo shows two men playing chess while two more look on.
கீவ்வில் உள்ை சபாதுமக்கள் பூங்காவில் நறடசபறும் விறையாட்டு. இதில் சதுரங்கக் கடிகாரம்
பயன்படுத்தப்படுகிைது
Photo shows the six types of chess pieces in the Staunton style.
ஸ்டாண்டன் பாணி சதுரங்கக் காய்கள்.இடமிருந்து வலம்: ராஜா, யாறன, ராணி, சிப்பாய், குதிறர, மந்திாி
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ஆரம்ப நிறல
சதுரங்கம் சதுரங்கப் பலறகயில் விறையாடப்படுகிைது. அப்பலறக ஒன்றுவிட்டு ஒன்று நிைம் மாற்ைப்பட்ட
64 சதுரங்கைாகப் (எட்டுக்கு எட்டு) பிாிக்கப்பட்ட சதுரப் பலறக ஆகும். அது ட்ராட்ஸ் (சசக்கர்ஸ்) (
[[#CITEREF|]]) விறையாட்டில் பயன்படுத்தப்படுவறதப் தபான்று இருக்கும். பலறகயின் உண்றமயான
நிைங்கறைக் கருத்தில் சகாள்ைத் ததறவயில்றல. எனினும் சவைிர் நிைச் சதுரங்கள் "சவண்றம" அல்லது
"சவள்றை" என்று அறழக்கப்படுகின்ைன. தமலும் கருநிைமான சதுரங்கள் "கருறம" அல்லது "கருப்பு" என்று
அறழக்கப்படுகின்ைன. விறையாட்டின் ஆரம்பத்தில் பதினாறு "சவள்றை" மற்றும் பதினாறு "கருப்பு"
காய்கள்

பலறகயில்

றவக்கப்படுகின்ைன.

அந்தப்

பலறகயில்

சவள்றைச்

சதுரம்

ஒவ்சவாரு

ஆட்டக்காரருக்கும் வலது முறனக்கு அருகில் இருக்கும் படியும் கருப்புச் சதுரம் இடது முறனக்கு அருகில்
இருக்கும்

படியும்

பலறக

றவக்கப்படுகிைது.

ஒவ்சவாரு

ஆட்டக்காரரும்

பதினாறு

காய்கறைக்

கட்டுப்படுத்துவார்கள்:
விறையாட்டின் ஆரம்பத்தில் காய்கள் வலது புைத்தில் உள்ை வறரபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ைவாறு
அடுக்கப்படுகின்ைன. ஆட்டக்காராிடம் இருந்து இரண்டாவது வாிறசயில் ஆட்டக்காராிடம் இருக்கும் எட்டு
சிப்பாய்கள் அடுக்கப்படுகின்ைன; ஆட்டக்காராின் அருகில் இருக்கும் வாிறசயில் மீதமுள்ை காய்கள்
அடுக்கப்படுகின்ைன. "ராணி அதன் நிைத்தில் உள்ை சதுரத்தில் றவக்கப்பட தவண்டும்" மற்றும் "வலது புைம்
சவள்றை" இருக்க தவண்டும் தபான்ை சசாற்சைாடர்கள் இந்த அறமப்றப நிறனவில் சகாள்வதற்கு ஆரம்ப
ஆட்டக்காரர்கள் மத்தியில் பிரபலமாக பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. இதில் இரண்டாவது சசாற்சைாடர்
பலறகயின் அறமப்றபக் குைிக்கிைது. அதாவது ஒவ்சவாரு ஆட்டக்காராின் அருகில் வலதில் இருக்கும்
சதுரம் சவள்றையாக ( [[#CITEREF|]]) இருக்க தவண்டும்.
சதுரங்கறை அறடயாைங்காணல்
சதுரங்கள் இயற்கணிதக் குைிமுறையில் சபயாிடப்பட்டிருக்கின்ைன
சதுரங்கப்பலறகயின்

ஒவ்சவாரு

சதுரமும்

தனித்த

தஜாடி

எழுத்து

மற்றும்

எண்கைினால்

அறடயாைப்படுத்தப்படுகின்ைன. சசங்குத்துக் நிரல்கள்|நிரல்கள் சவள்றையின் இடத்தில் இருந்து (அதாவது
ராணியின் பக்கம்) சவள்றையின் வலது வறர a முதல் h வறரயில் குைிப்பிடப்படுகின்ைன. அதத தபான்று

கிறடமட்ட வாிறசகள்|வாிறசகள் பலறகயின் சவள்றை பக்கத்தின் அருகில் இருந்து ஆரம்பித்து 1 இலிருந்து
8 வறர எண்ணிடப்படுகின்ைன. பின்னர் பலறகயின் ஒவ்சவாரு சதுரமும் அதன் நிரல் எழுத்து மற்றும் வாிறச
எண் மூலமாக தனித்து அறடயாைப்படுத்தப்படுகிைது. எடுத்துக்காட்டாக, சவள்றை ராஜா ஆட்டத்தின்
சதாடக்கத்தில் e1 சதுரத்தில் றவக்கப்பட தவண்டும். கருப்புக் குதிறர b8 இல் றவக்கப்பட தவண்டும். அது
a6 அல்லது c6 சதுரங்களுக்கு நகர முடியும்.
விறையாட்றட விறையாடுதல்
ஒவ்சவாரு

ஆட்டக்காரரும்

இரண்டு

நிைங்கைில்

இருக்கும்

காய்கைின்

சதாகுப்பில்

ஒன்றைக்

கட்டுப்படுத்துவார். தமலும் சபாதுவாக ஆட்டக்காரர்கள் பயன்படுத்தும் காய்கைின் நிைங்கள் சவள்றை
அல்லது கருப்பு என்று குைிப்பிடப்படுகின்ைன. இதில் சவள்றை றவத்திருப்பவர் முதலில் ஆட்டத்றதத்
சதாடங்க தவண்டும். தமலும் சபரும்பாலான பலறக விறையாட்டுக்கைில் இருப்பது தபால ஆட்டக்காரர்கள்
மாைி மாைி விறையாட தவண்டும். ஒரு ஆட்டக்காரர் ஒவ்சவாரு முறையும் கட்டாயமாக ஒரு காறய நகர்த்த
தவண்டும்; ஒரு ஆட்டக்காராின் காய் நகர்த்தல் அவருக்கு தீங்கு விறைவித்தாலும் கூட அந்த நகர்றவ அவர்
முறைப்படி 'தவிர்க்க' இயலாது. கீதழ விவாிக்கப்பட்டுள்ை படி, இரண்டு ஆட்டக்காரர்கைில் ஒருவரது
ராஜாறவ

சசக்தமட்

சசய்தாதலா,

அைிவிக்கப்பட்டாதலா

ஆட்டம்

ஒரு

ஆட்டக்காரர்

நிறைவறடயும்.

சவைிதயைிவிட்டாதலா

தமலும்

அல்லது

தநரக்கட்டுப்பாட்டின்

கீழ்

சமநிறல
ஆட்டம்

விறையாடப்பட்டால், ஒரு ஆட்டக்காரர் அவரது தநர வரம்றபத் தாண்டிச் சசன்ைால் ஆட்டத்தில் ததால்வி
அறடந்தவர் ஆவார்.
அதிகாரப்பூர்வ

சதுரங்க

விதிமுறைகைில்

யார்

சவள்றைறய

விறையாட

தவண்டும்

என்பறதத்

தீர்மானிப்பதற்கான விதிமுறைகள் எதுவும் இல்றல. மாைாக இந்தத் தீர்மானம் தடார்னசமண்ட் சார்ந்த
விதிகைின் தபாக்கில் (எ.கா. ஸ்விஸ் அறமப்பு தடார்னசமண்ட் அல்லது ரவுண்ட்-ராபின் தடார்னமண்ட்)
விடப்பட்டிருக்கிைது அல்லது தபாட்டியின்ைி விறையாடப்படும் ஆட்டங்கைில் பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின்
அடிப்பறடயில் தன் தபாக்கில் ததர்ந்சதடுக்கும் முறை சபாதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது.
நகர்வு
அடிப்பறட நகர்வுகள்
ஒவ்சவாரு

சதுரங்கக்

காயும்

அதன்

தனித்த

நகர்வு

பாணிறயக்

சகாண்டிருக்கிைது.

நகர்வுகள்

தபாட்டியாைாின் காயிறன றகப்பற்றும் தபாது தவிர மற்ை தநரங்கைில் காலியாக உள்ை சதுரங்கைில்
மட்டுதம நகர்த்தப்பட தவண்டும்.
குதிறரறயத் தவிர்த்து, தவறு எந்த காய்களும் ஒன்றுக்சகான்று தாண்டிச் சசல்ல இயலாது. ஒரு காய்
றகப்பற்ைப்படும் (அல்லது எடுக்கப்படும்) தபாது, தாக்கிய காறய அதன் எதிாி காய் இருந்த சதுரத்தில் அதற்கு
பதிலாக றவக்கதவண்டும் (என் பஸ்ஸண்ட் (en passant) முறை மட்டுதம இதற்கு ஒதர விதிவிலக்கு ஆகும்).
றகப்பற்ைப்பட்ட காயானது ஆட்டத்தில் இருந்து நீக்கப்படுகிைது. தமலும் மீதமுள்ை ஆட்டத்தில் அது

மீண்டும் திரும்ப உள்தை வராமதலதய தபாகலாம்.[1] ராஜாறவ சசக் றவக்க முடியும் ஆனால் அதறனக்
றகப்பற்ை முடியாது (கீதழ காண்க).
ராஜாறவ சாியாக ஒரு சதுரம் கிறடமட்டமாக, சசங்குத்தாக அல்லது குறுக்காக நகர்த்த முடியும். ஒவ்சவாரு
ஆட்டத்திலும் ஒரு முறை, ஒவ்சவாரு ராஜாவும் ஒரு சிைப்பு நகர்றவ நகர்த்த முடியும். அது தகஸ்ட்லிங்
(castling) என அைியப்படுகிைது (கீதழ காண்க).
யாறனறய காலியாக உள்ை எத்தறன சதுரங்கறைத் தாண்டி தவண்டுமானாலும் சசங்குத்தாக அல்லது
கிறடமட்டமாக நகர்த்தலாம். தமலும் இது தகஸ்ட்லிங் சமயத்திலும் நகர்த்தப்படுகிைது.
மந்திாிறய காலியாக உள்ை எத்தறன சதுரங்கைில் தவண்டுமானாலும் குறுக்குத் திறசயில் நகர்த்தலாம்.
ராணிறய காலியாக உள்ை எத்தறன சதுரங்கைில் தவண்டுமானாலும் குறுக்காக, கிறடமட்டமாக அல்லது
சசங்குத்தாக நகர்த்தலாம்.
குதிறரறய அருகில் உள்ை அதத வாிறச, நிரல் அல்லது குறுக்காக தபான்ை விதங்கைில் இல்லாத சதுரத்தில்
நகர்த்தலாம். மற்சைாரு வறகயில், குதிறரறய யாறனறயப் தபான்று இரண்டு சதுரங்கள் நகர்த்தி பின்னர்
அதில் இருந்து சசங்குத்தாக ஒரு சதுரம் நகரத்த தவண்டும். அதன் நகர்றவ மற்ை காய்கைால் தறட சசய்ய
இயலாது. அதாவது அது புதிய சதுரத்துக்குத் தாண்டிச் சசல்லலாம். குதிறரறய "L" அல்லது "7" வடிவத்தில்
(அல்லது இந்த வடிவங்கைின் திரும்பிய வடிவத்தில்) இரண்டு நகர்வுகள் ஒதர திறசயிலும் பின்னர் 90° திரும்பி
புதிய திறசயில் மற்சைாரு நகர்வும் நகர்த்த தவண்டும்.
சிப்பாய்கள் நகர்வில் மிகவும் சிக்கலான விதிமுறைகறைக் சகாண்டிருக்கின்ைன:
ஒரு சிப்பாய் முன்னர் உள்ை சதுரம் காலியாக இருந்தால் ஒரு சதுரம் முன்னால் நகரலாம். ஒரு சிப்பாய்
ஆட்டத்தில் அதுவறர ஒரு முறை கூட நகர்த்தப்படவில்றல என்ைால், அந்த சிப்பாறய அதற்கு முன்னர்
உள்ை இரண்டு சதுரங்கள் காலியாக இருந்தால் இரண்டு சதுரங்கள் முன்னால் நகர்த்தலாம். சிப்பாறயப்
பின்னால் நகர்த்த இயலாது.
சிப்பாய்கள் மட்டுதம அறவ எப்படி நகர்கின்ைன என்பறதப் சபாறுத்து மாறுபட்ட விதங்கைில் றகப்பற்ைப்
படுகின்ைன. அறவ அவற்ைின் முன்னர் குறுக்தக உள்ை இரண்டு சதுரங்கைில் ஏததனும் ஒன்ைிலுள்ை எதிாி
காயிறனக் றகப்பற்ை முடியும். ஆனால் அந்த சதுரங்கள் காலியாக இருந்தால் அங்கு அவற்றை நகர்த்த
முடியாது.
சிப்பாயானது என் பஸ்ஸண்ட்|என் பஸ்ஸண்ட் மற்றும் பதவி உயர்வு ஆகிய இரண்டு சிைப்பு
நகர்வுகளுடனும் சதாடர்புறடயதாக இருக்கிைது ( [[#CITEREF|]]).
தகஸ்ட்லிங்

தகஸ்ட்லிங் என்பது ராஜாறவ யாறனறய தநாக்கி இரண்டு சதுரங்கள் நகர்த்தி, பின்னர் அந்த யாறனறய
ராஜாவின் மற்சைாரு பக்கத்தில் அதற்கு அருகில் றவப்பது ஆகும்.[2] தகஸ்ட்லிங் ஆனது பின்வரும்
அறனத்து கட்டுப்பாடுகறையும் நிறைவு சசய்தால் மட்டுதம அனுமதிக்கப்படும்:
தகஸ்ட்லிங்கில் சதாடர்புறடய ராஜாவும் யாறனயும் ஆட்டத்தில் அதற்கு முன்பு நகர்த்தப்பட்டிருக்கக்
கூடாது;
ராஜாவுக்கும் யாறனக்கும் இறடயில் எந்த காய்களும் இருக்கக் கூடாது;
நகர்த்தும் தபாது ராஜா சசக்கில் இருக்கக் கூடாது. ராஜாறவ நகர்த்தும் இறுதி சதுரத்திற்கு இறடயில்
எதிாியின் தாக்குதலுக்கு உள்ைாகக் கூடிய சதுரங்கள் இருக்கக் கூடாது (எனினும் யாறனறய தாக்குதலுக்கு
உள்ைாகக் கூடிய சதுரங்கறைக் கடந்து சசல்லவும் அத்தறகய சதுரத்தில் றவப்பதற்கும் அனுமதி உண்டு);
ராஜா மற்றும் யாறன இரண்டும் ஒதர வாிறசயில் இருக்க தவண்டும் ( [[#CITEREF|]]).[3]
என் பஸ்ஸண்ட்
Three images showing en passant. First a white pawn moves from the a2 square to a4; second the black pawn moves
from b4 to a3; third the white pan on a4 is removed
ஆட்டக்காரர் A இன் சிப்பாறய இரண்டு சதுரங்கள் முன்தனாக்கி நகர்த்தும் தபாது ஆட்டக்காரர் B இன் ஒரு
சிப்பாய் அதற்கு அருகில் உள்ை நிரலின் ஐந்தாவது வாிறசயில் இருந்தால், A இன் சிப்பாய் ஒதர ஒரு சதுரம்
மட்டுதம நகர்த்தப்பட்டால் B இன் சிப்பாயினால் A இன் சிப்பாய் றகப்பற்ைப்படலாம்.

இந்தக்

றகப்பற்றுதறல றவக்கப்பட்ட பின்னர் அடுத்த உடனடி நகர்வில் மட்டுதம சசய்ய முடியும். இந்த
எடுத்துக்காட்டில், சவள்றைச் சிப்பாய் a2 இல் இருந்து a4 க்கு நகர்த்தப்பட்டால், b4 இல் இருக்கும் கருப்புச்
சிப்பாய் என் பஸ்ஸண்ட் a3 இல் நிறைவறடந்தால் றகப்பற்ைப்படலாம்.
சிப்பாய் பதவி உயர்வு
சிப்பாயானது அதன் எட்டு வாிறசகறை நிறைவு சசய்தால், பின்னர் அது அதத நிைத்தில் உள்ை ராணி,
யாறன, மந்திாி அல்லது குதிறர ஆகியவற்ைில் ஏததனும் ஒன்ைாக உயர்த்தப்படுகிைது (மாற்ைப்படுகிைது).
அதறனத்

ததர்ந்சதடுப்பது

விறையாடுபவாின்

விதவகத்றதச்

சார்ந்தது

(சபாதுவாக

ராணி

ததர்ந்சதடுக்கப்படுகிைது). ஆனால் ததர்ந்சதடுக்கும் வாய்ப்பு ஏற்கனதவ றகப்பற்ைப்பட்டிருக்கும் காய்கைில்
ஒன்ைாகத் தான் இருக்க தவண்டும் என வறரயறுக்கப்பட்டிருக்கிைது. இல்றலசயனில் தர்க்க ாீதியாக, ஒரு
ஆட்டக்காரர் அவரது அறனத்து சிப்பாய்கறையும் முன்தனற்ைி இவ்வாறு உயர்த்தினால் அவருக்கு ஒன்பது
ராணிகள் அல்லது பத்து யாறனகள், மந்திாிகள் அல்லது குதிறரகள் இருப்பதற்கு சாத்தியம் ஏற்படலாம்.
ததறவப்பட்ட காயானது கிறடக்கவில்றல என்ைால், ஆட்டக்காரர் அந்த காயிறனப் சபறுவதற்காக
நடுவறர அறழக்க தவண்டும் ( [[#CITEREF|]]).[4]
சசக்

ஒரு ஆட்டக்காரர் தபாட்டியாைாின் ராஜாறவக் றகப்பற்றுவதற்காக அச்சுறுத்தும் நகர்றவ தமற்சகாள்ளும்
தபாது (அதற்கு அந்த குைிப்பிட்ட காய் நகர்த்தப்பட்டிருக்க தவண்டும் என்ை அவசியம் இல்றல), ராஜா
சசக்கில் இருக்கிைது என்று கூைப்படும். சசக்கின் வறரயறை என்சனசவனில் ஒன்று அல்லது பல தபாட்டிக்
காய்கள் ராஜாறவ அடுத்த நகர்வில் தர்க்க ாீதியாகக் றகப்பற்ைலாம் என்பதாகும் (எனினும் ராஜா எப்தபாதும்
உண்றமயில்

றகப்பற்ைப்படுவதில்றல).

ஒரு

ஆட்டக்காராின்

ராஜா

சசக்கில்

இருந்தால்

அவர்

அச்சுறுத்தலில் இருந்து அதறன நீக்குவதற்கான நகர்றவ தமற்சகாள்ை தவண்டும்; ஒரு ஆட்டக்காரர் அவரது
நகர்வின் இறுதியில் அவரது ராஜாறவ சசக்கில் நீடிக்க விடக்கூடாது. றகப்பற்றுவதற்கான அச்சுறுத்தலில்
இருந்து காப்பதற்கு சாத்தியமுள்ை வழிகள் பின்வருமாறு: * ராஜாறவ அச்சுறுத்தல் இல்லாத சதுரத்திற்கு
நகர்த்தலாம்.
அச்சுறுத்தும் காயிறனக் றகப்பற்றுதல் (ராஜாவிறனக் சகாண்டும் அதறனச் சசய்வதற்கு சாத்தியம்
இருக்கிைது. அவ்வாறு சசய்யும் தபாது அந்த சதுரம் ராஜாவுக்கு சசக்காக அறமயாததாக இருக்க தவண்டும்).
ராஜாவுக்கும் தபாட்டியாைாின் அச்சுறுத்தும் காயுக்கும் இறடயில் ஏததனும் ஒரு காறய றவத்தல்.
அச்சுறுத்தும் காயானது குதிறரயாகதவா அல்லது சிப்பாயாகதவா அல்லது ராணி, யாறன அல்லது
மந்திாியாக சசக் றவக்கப்படும் ராஜாவுக்குக் குறுக்காக இருந்தால் இதற்கு சாத்தியங்கள் இல்றல.
முறைசாரா விறையாட்டுக்கைில் தபாட்டியாைாின் ராஜாறவ சசக் றவப்பதற்கான நகர்றவ நகர்த்தும் தபாது
வழக்கமாக சசக் என்று அைிவிக்கப்படுகிைது. எனினும், முறையான தபாட்டிகள் சசக் அாிதாகதவ
அைிவிக்கப்படுகிைது ( [[#CITEREF|]]).
ஒரு ஆட்டக்காரர் அவரது சசக்கில் இருக்கும் தபாது தவறு எந்த நகர்றவயும் சசய்ய இயலாது. தமலும் ஒரு
பின்னின் காரணமாக சசக் றவத்த காறயயும் நகர்த்த இயலாது. அதாவது அதறன அவ்வாறு நகர்த்தினால்
அதன் சசாந்த ராஜாவுக்கு சசக் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம். தமலும் ஒரு ஆட்டக்காரர் அவரது ராஜாறவ
அவரது தபாட்டியாைாின் ராஜா இருக்கும் சதுரத்திற்கு அருகில் உள்ை எந்த சதுரத்திலும் றவக்க முடியாது.
ஏசனனில் அவ்வாறு சசய்தால் அந்த ராஜாறவ தபாட்டியாைாின் ராஜா எடுக்க இயலும் அதாவது சசக்காக
மாைிவிடும்.
விறையாட்டின் முடிவு
சசக்தமட்
ஒரு ஆட்டக்காராின் ராஜாவுக்கு சசக் றவக்கப்பட்டு அவரால் அதில் இருந்து தப்பிக்க எந்த நகர்வும் சசய்ய
இயலவில்றல என்ைால், பின்னர் அந்த ராஜா சசக்தமட்டில்|சசக்தமட்டில் இருக்கிைார் என்று கூைப்படும்.
விறையாட்டு அத்துடன் முடிந்துவிடும் அந்த ஆட்டக்காரர் ததால்வியுற்ைவராவார் ( [[#CITEREF|]]). மற்ை
காய்கறைப் தபாலல்லாமல் ராஜா உண்றமயில் றகப்பற்ைப்படுவதில்றல அல்லது பலறகயில் இருந்து
நீக்கப்படுவது இல்றல. ஏசனனில் சசக்தமட்டுடன் ஆட்டம் முடிந்துவிடுகிைது ( [[#CITEREF|]]).
வலதுபுைம் உள்ை வறரபடம் ஒரு சபாதுவான சசக்தமட் நிறலறயக் காட்டுகிைது. அதில் சவள்றை ராஜா
கருப்பு

ராணியினால்

அச்சுறுத்தப்படுகிைது;

ராஜா

நகர்வதற்கான

அறனத்து

சதுரங்களும்

கூட

அறடபட்டிருக்கின்ைன; அது ராணிறயக் றகப்பற்ை முடியாது. ஏசனனில் அவ்வாறு சசய்தால் அது
யாறனயினால் அச்சுறுத்தப்படும்.
சவைிதயற்ைம்
ஒரு ஆட்டக்காரர் ஆட்டத்தில் இருந்து எப்தபாது தவண்டுமானாலும் சவைிதயைலாம், தபாட்டியாைர் சவற்ைி
சபற்ைவராவார். இது சபாதுவாக ஒரு ஆட்டக்காரர் விறையாட்டில் அவர் ததால்வியுறுவதற்கு மட்டுதம
வாய்ப்பு இருக்கிைது என்று நம்பும் தபாது ஏற்படுகிைது. ஒரு ஆட்டக்காரர் சவைிதயறுவறத வாய்
வார்த்றதயாக அைிவித்து சவைிதயைலாம் அல்லது அவரது புள்ைித் தாைில் பின்வரும் மூன்று வழிகைில்
ஏததனும் ஒன்றை தமற்சகாள்ைலாம்: (1) "சவைிதயறுகிதைன்" என்று எழுதலாம், (2) விறையாட்டின் முடிவில்
வட்டமிடலாம் அல்லது (3) கருப்பு சவைிதயறுவதாக இருந்தால் "1–0" என்றும் அல்லது சவள்றை
சவைிதயறுவதாக இருந்தால் "0–1" என்றும் எழுதலாம் ( [[#CITEREF|]]). ராஜாறவக் கவிழ்ப்பதும் கூட
சவைிதயறுவறதக் குைிப்பிடுவதாகும். ஆனால் இது சபாதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்றல (தமலும்
எதிர்பாராத விதமாக ராஜா மீது தமாதிவிடுதறல இதில் இருந்து மாறுபட்டதாகக் சகாள்ை தவண்டும்).
இரண்டு கடிகாரங்கறையும் நிறுத்துதல் சவைிதயறுவறதக் குைிப்பிடுவதற்காக அல்ல. கடிகாரங்கறை
நிறுத்துவது நடுவறர அறழப்பதற்காகச் சசய்யப்படுகிைது. சவைிதயற்ைத்தில் இருவரும் றகக்குலுக்குதல்
கட்டாயமாக தமற்சகாள்ைப்படதவண்டிய அவசியம் இல்றல. அவ்வாறு சசய்தால் ஒரு ஆட்டக்காரர்
அவர்கள் சமநிறல அறடந்ததாக ஒத்துக்சகாண்டதாக புாிந்து சகாள்ைப்படலாம் ( [[#CITEREF|]]).
சமநிறலகள்
பின்வரும் ஏததனும் ஒரு நிறல ஏற்பட்டால் விறையாட்டு சமநிறலயில் முடிந்ததாகக் கருதப்படும்:
ஆட்டக்காரர் சசக்கிலும் இல்லாமல் அடுத்து எந்த நகர்வும் அவர்களுக்கு இல்றல எனில் விறையாட்டு
தானாகதவ சமநிறலயில் முடிந்துவிடும். இந்த சூழல் இக்கட்டான நிறல என்று அறழக்கப்படுகிைது.
வலதுபுைத்தில் இருக்கும் வறரபடம் அத்தறகய நிறலக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.
எந்தத் சதாடர் நகர்வுகளும் சாத்தியமற்ை இல்றலசயனில் அது சசக்தமட் சசய்வதற்கு வழிவகுக்கிைது. இது
சபாதுவாக தபாதுமான காய்கள் இல்லாததினால் ஏற்படுகிைது. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு ஆட்டக்காரர் ராஜா
மற்றும் மந்திாி அல்லது குதிறர ஆகியவற்றையும் மற்ைவர் ராஜாறவ மட்டும் றவத்திருந்தால் இந்நிறல
ஏற்படும்.
இரண்டு ஆட்டக்காரர்கைில் ஒருவர் ஆட்டத்றத சமன் சசய்ய சம்மதிக்கும் தபாது இரண்டு
ஆட்டக்காரர்களும் அதற்கு சம்மதிக்கலாம்.
ஆட்டக்காரர் சமநிறல அைிவிப்பதற்கு பின்வரும் கட்டுப்பாடுகைில் நகர்வுகறைக் சகாண்டிருக்க தவண்டும்
அல்லது இந்தக் கட்டுப்பாடுகறை நிறைவு சசய்யும் தநாக்கத்துடன் நகர்வுகறை தமற்சகாள்ை தவண்டும்:
எந்தக் றகப்பற்றுதல் இல்லாமல் அல்லது சிப்பாயின் நகர்வு ஏதும் இல்லாமல் ஒவ்சவாரு ஆட்டக்காரரும்
சதாடர்ந்து ஐம்பது நகர்வுகள் தமற்சகாண்டால் சமன் சசய்யலாம்.

ஒதர ஆட்டக்காராின் நகர்வில் பலறகயில் உள்ை காய்கைின் நிறல ஒதர மாதிாியாக மூன்று முறை
ஏற்பட்டால் மற்றும் அறனத்து காய்களும் தகஸ்ட்லுக்கான உாிறம அல்லது என் சபஸ்ஸண்ட்
றகப்பற்றுதல் உள்ைிட்ட நகர்வின் ஒதர மாதிாியான உாிறமகறைக் சகாண்டிருந்தால் சமன் சசய்யலாம்.
அந்த தகாாிக்றக உண்றம என நிரூபிக்கப்பட்டால் விறையாட்டு சமனில் முடிந்துவிடும் ( [[#CITEREF|]]).
ஒரு தநரத்தில், ஒரு ஆட்டக்காரர் தபாட்டியாைாின் ராஜாவுக்குத் சதாடர்ந்து சசக் (இறடவிடாத சசக்) றவக்க
முடிந்தால் மற்றும் ஆட்டக்காரர் அதறனச் சசய்வதற்கான அவர்கைது விருப்பத்றத சவைிப்படுத்தினால்
ஆட்டம் சமநிறலயில் முடிந்துவிடும். இந்த விதி நீண்ட தநரம் தாக்கத்றத ஏற்படுத்துவதில்றல; எனினும்,
ஆட்டக்காரர்கள் மூன்றுமுறை திரும்பச் சசய்தல் விதி அல்லது ஐம்பது நகர்வு விதி இவற்ைில் ஒன்று
இறுதியாக ஏற்படுவது தபான்ை சூழ்நிறலகைில் சபாதுவாக சமநிறலக்கு ஒத்துக் சகாள்வார்கள் (
[[#CITEREF|]]), ( [[#CITEREF|]]).
தநரக் கட்டுப்பாடு
தநரக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் விறையாட்டு விறையாடப்பட்டால் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தநரத்றதக்
காட்டிலும் அதிகமான தநரம் எடுத்துக் சகாள்ளும் ஆட்டக்காரர் ததால்வியுற்ைவராவார் (கீதழ உள்ை கால
தநரம் பகுதிறயக் காண்க).

இதில் மாறுபட்ட வறககைில் தநரக் கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்ைன.

ஆட்டக்காரர்களுக்கு முழு ஆட்டத்திற்கும் குைிப்பிட்ட தநரம் ஒதுக்கப்படலாம் அல்லது குைிப்பிட்ட
தநரத்திற்குள் இத்தறன நகர்வுகள் நகர்த்தியிருக்க தவண்டும் என்ை வறகயில் தநரம் ஒதுக்கப்படலாம்.
தமலும் ஒவ்சவாரு நகர்றவ தமற்சகாண்ட பிைகும் தநரத்தில் சிைிதைவு கூடுதலாகத் தரப்படலாம்.
தபாட்டி விதிமுறைகள்
இந்த விதிமுறைகள் "பலறகயின் மீது" விறையாடப்படும் தபாது பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. சதாறலதூர
சதுரங்கம், அதிரடி சதுரங்கம், கணினி சதுரங்கம் மற்றும் மாற்றுத்திைன் பறடத்த ஆட்டக்காரர்கள்
ஆகியவற்றுக்கான சிைப்பு விதிமுறைகள் இருக்கின்ைன.
காய்கறை நகர்த்தும் நடவடிக்றக
காய்கறை நகர்த்துதல் ஒருவரால் மட்டுதம தமற்சகாள்ைப்பட தவண்டும். ஒரு நகர்றவ தமற்சகாண்ட பிைகு
காயில் இருந்து றகறய எடுத்துவிட்டால், அந்த நகர்வு முறையற்ை நகர்வாக இல்லாத பட்சத்தில் மீண்டும்
பின்வாங்க முடியாது. தகஸ்ட்லிங்கின் (கீதழ காண்க) தபாது ஆட்டக்காரர் ராஜாறவ எந்த றகயினால்
நகர்த்தினாதரா அதத றகயினால் யாறனறயயும் நகர்த்த தவண்டும் ( [[#CITEREF|]]).
சிப்பாய் பதவி உயர்வு தமற்சகாள்ளும் சமயத்தில் ஆட்டக்காரர் சிப்பாறய எட்டாவது வாிறசயில்
றவத்துவிட்டால், ஆட்டக்காரர் உடனடியாக அதறன பதவி உயவு சசய்ய தவண்டும். சிப்பாய் நகர்த்தப்பட்ட
பிைகு, அந்த ஆட்டக்காரர் ஆட்டத்தில் இல்லாத எந்த காயிறனயும் சதாடலாம். தமலும் பதவி உயர்வு
சதுரத்தில் புதிய காயிறன றவக்கப்படும் வறர பதவி உயர்வு நிறைவறடயாது ( [[#CITEREF|]]).
சதாடு-நகர்வு விதி

தீவிரமான ஆட்டத்தில் ஒரு ஆட்டக்காரர் நகர்த்தும் தநாக்கத்தில் ஒரு காறயத் சதாட்டுவிட்டார் என்ைால்,
அது முறையாக நகர்த்த முடிகிை ஒன்ைாக இருந்தால் அவர் அதறனதய நகர்த்த தவண்டும். புதிய சதுரத்தில்
அந்தக் காய் றவக்கப்படும் வறர றகயிறன அதில் றவத்திருந்தால் அதறன றவக்க முடிகிை எங்கு
தவண்டுமானாலும் றவத்துக் சகாள்ைலாம். ஒரு ஆட்டக்காரர் தபாட்டியாைாின் காய் றகப்பற்ை முடிவதாக
இருந்தால் அதறனத் சதாட்டுக் றகப்பற்ைலாம். சதாடப்பட்ட காய்கள் நகர்த்தப்படவில்றல அல்லது
றகப்பற்ைப்படவில்றல என்ைால், அதற்கு தண்டறன ஏதுமில்றல. ஆனால் அந்த விதி சதாடர்ந்து
ஆட்டக்காராின் சசாந்தக் காய்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது ( [[#CITEREF|]]).
தகஸ்ட்லிங்கின் தபாது முதல் காயாக ராஜாவிறனத் சதாட தவண்டும்.[5] ஆட்டக்காரர் அவரது ராறஜறவத்
சதாடும் அதத தநரத்திதலதய யாறனறயயும் சதாட்டால், அந்த ஆட்டக்காரர் முறையாக சசய்ய முடிந்தால்
கட்டாயமாக தகஸ்ட்ல் சசய்ய தவண்டும். ஆட்டக்காரர் யாறனறயத் சதாடாமல் ராஜாறவ இரண்டு
சதுரங்கள் நகர்த்தினால், தகஸ்ட்லிங் முறையாகச் சசய்ய முடிந்தால் சாியான யாறனறய அவர் நகர்த்த
தவண்டும். ஆட்டக்காரர் முறையின்ைி தகஸ்ட்ல் சசய்ய ஆரம்பித்தால், சாத்தியமிருந்தால் முறையான
முறையில் மற்சைாரு யாறனயுடன் தகஸ்ட்லிங் சசய்ய அந்த ராஜாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் (
[[#CITEREF|]]).
சிப்பாய் அதன் எட்டாவது வாிறசக்கு நகர்த்தப்படும் தபாது, ஆட்டக்காரர் அந்த சிப்பாயில் இருந்து றகறய
எடுத்துவிட்டார் என்ைால், சிப்பாயின் மாற்று நகர்வு எறதயும் தமற்சகாள்ை முடியாது. எனினும், அந்த
நகர்வானது அந்த சதுரத்தில் பதவி உயர்வு சசய்யப்பட்ட காயானது றவக்கப்படும் வறர நிறைவறடயாது.
ஒரு தவறை ஆட்டக்காரர் அவரது காறய சதுரத்தில் சாியான நிறலயில் றவக்கும் தநாக்கத்துடன் இருந்தால்,
அந்த ஆட்டக்காரர் தபாட்டியாைாிடம் "சஜ'அடவுப் " அல்லது "நான் சாி சசய்கிதைன்" என்று கூைி அவறர
எச்சாிக்றக சசய்ய தவண்டும். விறையாட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிைகு விறையாடும் ஆட்டக்காரர் மட்டுதம
பலறகயில் காய்கறை நகர்த்த தவண்டும் ( [[#CITEREF|]]).
கால தநரம்
தடார்னசமண்ட் விறையாட்டுக்கள் விறையாட்டுக் கடிகாரத்றதப் பயன்படுத்தி தநரத்தின் அடிப்பறடயின்
கீழ் விறையாடப்படுகின்ைன, இது தநரக் கட்டுப்பாடுகள் எனப்படுகிைது. ஒவ்சவாரு ஆட்டக்காரரும்
தநரக்கட்டுப்பாட்டுக்குள் அவரது நகர்றவ நிறைவு சசய்ய தவண்டும் அல்லது விறையாட்டில் ததால்வியுை
தநாிடும். பலவறகயான தநரக்கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்ைன. சில நிகழ்வுகைில் ஆட்டக்காரர் குைிப்பிட்ட
தநரத்திற்குள் குைிப்பிட்ட நகர்வுகறை நகர்த்தியிருக்க தவண்டும். மற்சைாரு நிகழ்வுகைில் ஒவ்சவாரு
ஆட்டக்காரரும் அவர்கைது ஒவ்சவாரு நகர்வுகறையும் குைிப்பிட்ட தநரத்திற்குள் முடித்துவிட தவண்டும்
என்று இருக்கும். தமலும் ஆட்டக்காரர் ஒவ்சவாரு நகர்றவ தமற்சகாண்ட பிைகும் கூடுதலாக சிைிது தநரம்
அவருக்கு அதிகாிக்கப்படலாம். அது ஒவ்சவாரு நகர்வு நகர்த்தப்பட்ட பிைகும் சிைிது தநர அதிகாிப்பு
தசர்க்கப்படுவதாக இருக்கலாம் அல்லது ஒவ்சவாரு முறை தபாட்டியாைாின் நகர்வுக்குப் பிைகும் கடிகாரம்
சிைிது தநரம் தாமதப்படுத்தப்படுவதாக இருக்கலாம் ( [[#CITEREF|]]).

ஆட்டக்காரர் சசக்தமட்றட அைிவித்துவிட்டார் எனில், அந்த விறையாட்டு முடிந்து விடுகிைது மற்றும் அந்த
ஆட்டக்காரர் சவற்ைி சபற்ைவராவார். அந்த தநரத்தில் கடிகாரத்தின் தநரத்றதக் கவனிக்க தவண்டியது
அவசியமில்லாததாகும்.
ஆட்டக்காரர் B தநரம் கடந்திருக்கும் தபாது ஆட்டக்காரர் A தநரம் கடந்திராமல் இருந்து அவறரக் கவனிக்க
அறழக்கிைார் என்ைால், சில சதாடர் முறையான நகர்வுகள் B சசக்தமட் ஆவதற்கு வழிவகுக்கும் ஆட்டக்காரர்
A தானாகதவ சவற்ைிசபற்ைவர் ஆவார்.
ஆட்டக்காரர் A வுக்கு B மீது சசக்தமட் சசய்யும் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருந்தால், பின்னர் ஆட்டம் சமநிறல
அறடந்துவிடும் ( [[#CITEREF|]]). (USCF விதி மாறுபட்டதாக இருக்கிைது. "தநரத்திற்குள் சவற்ைி சபறுவதற்கு
தபாதுமான காய்கள் இல்றலசயனில்", அதாவது ராஜா, ராஜாவுடன் குதிறர, ராஜாவுடன் மந்திாி மற்றும்
தபாட்டியாைாிடன் எந்த சிப்பாயும் இல்லாமல் ராஜாவுடன் இரண்டு குதிறரகள் தபான்ைறவ மட்டும்
இருந்தால் மற்றும் இறுதி நிறலயில் சவற்ைிசபறுவதற்கான நகர்வுகள் ஏதுமில்லாமல் இருந்தால் இதறன
தமற்சகாள்ைலாம் என USCF விதி 14E வறரயறுக்கிைது. அந்த காய்களுடன் குைித்த தநரத்தினுள்
சவற்ைிசபறுவதாக இருந்தால், USCF விதியின் படி அந்த நிறலயில் இருந்து சவற்ைி துாிதப்படுத்தப்படுவது
ததறவயாக இருக்கிைது. அதத சமயம் FIDE விதியின் படி சவற்ைி சாத்தியமான ஒன்று மட்டுதம ஆகும்.) (இந்த
விதிகைின் பிரபலமான நிகழ்வுகளுக்கு தமானிக்கா தசாக்தகா (Monika Soćko)#2008 ஆம் ஆண்டில் தாக்கல்
சசய்யப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் சபண்களுக்கான உலக சதுரங்க தசம்பியன்ஷிப் 2008 ஆகியவற்றைப்
பார்க்கவும்.)
ஆட்டக்காரர் தநரம் கடந்து இருந்து அவரது தபாட்டியாைரும் தநரம் கடந்து இருந்தால், பின்னர்:
உடனடி முடிவு தநரக்கட்டுப்பாடு சதாடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட மாட்டாது, விறையாட்டு சதாடர்ந்து அடுத்த
தநரக்கட்டுப்பாட்டு காலத்துடன் சதாடரும் ( [[#CITEREF|]]).
விறையாட்டு உடனடி முடிவு தநரக்கட்டுப்பாட்டின் கீழ் விறையாடப்பட்டால், பின்னர் அதில் எந்த
ஆட்டக்காரர் முதலில் நிர்ணயித்த தநரத்றதத் தாண்டுகிைார் என்பறதப் சபாறுத்து அவர் ததால்வியுற்ைவர்
ஆவார்; இல்றலசயனில் ஆட்டம் சமநிறலயில் முடிந்துவிடும் ( [[#CITEREF|]]).
ஒரு ஆட்டக்காரர் அவரது தபாட்டியாைர் சாதாரண முறையில் (அதாவது சசக்தமட்) அல்லாமல் குைித்து
தநரத்தின்

அடிப்பறடயில்

சவற்ைிசபை

முயல்கிைார்

என்று

நம்பினால்,

அது

உடனடி

முடிவு

தநரக்கட்டுப்பாடாக இருந்தால் மற்றும் அந்த ஆட்டக்காரருக்கு இரண்டு நிமிடங்களுக்கும் குறைவாக தநரம்
மீதமிருந்தால், அந்த ஆட்டக்காரர் கடிகாரங்கறை உடனடியாக நிறுத்திவிடலாம், பின்னர் நடுவாிடன்
சமநிறலக்கு அைிவிப்பதற்கு தகாரலாம். அந்த நடுவர் தபாட்டி சமநிறல அறடந்ததாக அைிவிக்கலாம்
அல்லது தள்ைிறவக்கலாம் மற்றும் தபாட்டியாைருக்கு கூடுதலான நிமிடங்கள் ஒதுக்கலாம் ( [[#CITEREF|]]).[6]
நகர்வுகறைப் பதிவுசசய்தல்
An image of a paper scoresheet from a game by Capablanca.

தகபாபிைாங்கா ஆடிய ஆட்டத்தின் விைக்கமான குைிமுறையில் எழுதப்பட்ட புள்ைித்தாள்
முறையான தபாட்டியில், முறையற்ை நிறலப்பாடுகள், தநரக்கட்டுப்பாட்டிறனக் கடந்துவிடல் மற்றும்
ஐம்பது நகர்வு விதி அல்லது நிறலப்பாடுகறைத் திரும்பச் சசய்தல் காரணமாக சமநிறலக் தகாருவதற்கு
ஆகியவற்றுக்காக சதுரங்கக் குைிமுறையில் ஒவ்சவாரு நகர்றவயும் பதிவு சசய்வதற்கு ஒவ்சவாரு
ஆட்டக்காரரும் இணங்குகின்ைனர். இயற்கணித சதுரங்கக் குைிமுறை ஆனது தற்தபாது விறையாட்டுக்கறை
பதிவு

சசய்வதற்காக

ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட

தரமாக

இருக்கிைது.

இதற்கு

சர்வததச

சதாறலதூர

சதுரங்கத்துக்கான ICCF எண் குைிமுறை மற்றும் தற்தபாது வழக்கில் இல்லாத விைக்கமுறை சதுரங்கக்
குைிமுறை தபான்ை மற்ை முறைகளும் இருக்கின்ைன. தற்தபாறதய விதியின் படி ஒரு நகர்வானது அது தாைில்
எழுதப்படுவதற்கு

முன்பு

அல்லது மின்னணு

சாதனத்தில்

பதிவு

சசய்வதற்கு

முன்பு

பலறகயில்

தமற்சகாள்ைப்பட தவண்டும்.[7][8]
இரண்டு ஆட்டக்காரர்களும் குைிப்பிட்ட நகர்வின் தபாது அவர்கைது புள்ைித்தாைில் "=" என்று குைிப்பிடுவதன்
மூலம் சமநிறல வழங்குவதற்குத் தயாராய் இருப்பறதக் குைிப்பிட்டுக் காட்ட தவண்டும் ( [[#CITEREF|]]).
கடிகாரங்கைில் உள்ை தநரங்கள் பற்ைிய குைிப்பிடுதல்களும் தமற்சகாள்ைப்படலாம். ஒரு ஆட்டக்காரர்
அவரது அறனத்து நகர்வுகறையும் ஐந்து நிமிடத்துக்கும் குறைவாக முடித்து விடுவதாக இருந்தால், அவர்கள்
நகர்வுகறை பதிவு சசய்ய தவண்டிய அவசியமில்றல (இல்றலசயனில் ஒவ்சவாரு நகர்வுக்கும் குறைந்த
பட்சம் முப்பது வினாடிகள் தாமதம் பயன்படுத்தப்படுகிைது). புள்ைித்தாைானது எப்தபாதும் நடுவாின்
றகவசம் இருக்க தவண்டும். ஒரு ஆட்டக்காரர் தபாட்டியாைாின் நகர்வுக்கு அது எழுதப்படுவதற்கு முன்பு
பதில் நகர்றவ தமற்சகாள்ைலாம் ( [[#CITEREF|]]).
முறைதகடுகள்
முறையற்ை நகர்வு
முறையற்ை நகர்றவ தமற்சகாண்ட ஆட்டக்காரர் அந்த நகர்வில் இருந்து பின்வாங்கி முறையான நகர்றவ
தமற்சகாள்ை தவண்டும். சதாடு நகர்வு விதி பயன்படுத்தப்பட்டால், சாத்தியமிருந்தால் அந்த நகர்வு அதத
காறயப் பயன்படுத்தி தமற்சகாள்ைப்பட தவண்டும். முறையற்ை நகர்வு தகஸ்ட்லில் தமற்சகாள்ைப்பட்டால்,
சதாடு நகர்வு விதி ராஜாவுக்கும் சபாருந்தும், ஆனால் யாறனக்குப் சபாருந்தாது. நடுவர் சிைந்த சான்ைின்
முன்னிறலயில் கடிகார தநரத்தில் மாற்ைம் சசய்ய தவண்டும். தவறு பின்னதர கண்டைியப்பட்டால், அந்த
விறையாட்டு தவறு நிகழ்ந்த இடம் வறர பின்வாங்கப்படும் ( [[#CITEREF|]]). சில பிராந்திய அறமப்புகள்
மாறுபட்ட விதிமுறைகறைக் சகாண்டிருக்கின்ைன.[9]
அதிரடி சதுரங்கம் விறையாடப்பட்டால் (அதில் இரண்டு ஆட்டக்காரரும் சிைிய கட்டுப்பாடான தநரத்றததய
சகாண்டிருப்பர், எ.கா. ஐந்து நிமிடங்கள்) விதிமுறைகள் மாறும். ஒரு ஆட்டக்காரர் அவரது கடிகாரத்றத
அழுத்தாமல் இருந்தால் முறையற்ை நகர்றவ சாிசசய்து சகாள்ைலாம். ஒரு தவறை அப்தபாது ஆட்டக்காரர்
அவர்கைது கடிகாரத்றத அழுத்திவிட்டால், தபாட்டியாைர் எந்த நகர்றவயும் தமற்சகாள்ைப்படவில்றல
என்ைால் அவர் சவற்ைி சபற்ைதாக அைிவிக்கும்படி தகாரலாம். தபாட்டியாைர் காறய நகர்த்திவிட்டால்
முறையற்ை நகர்வானது ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டு தண்டறனயும் எதுவும் இல்றல ( [[#CITEREF|]]).[10]

முறையற்ை நிறல
ஆட்டம் நடந்து சகாண்டிருக்கும் தபாது ஆரம்ப நிறல முறையற்ைதாக இருப்பது கண்டைியப்பட்டால்,
விறையாட்டு மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படும். ஆட்டம் நறடசபற்றுக் சகாண்டிருக்கும் தபாது சதுரங்கப் பலறக
தவைாக றவக்கப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், முறையாக றவக்கப்பட்ட பலறகயில் காய்கள்
மாற்ைம் சசய்யப்பட்டு விறையாட்டு சதாடர்ந்து நறடசபறும். காய்கைின் நிைங்கள் எதிர்மறையாக றவத்து
ஆட்டம்

ஆரம்பிக்கப்பட்டால்,

விதிமுறைகள்

படி

விறையாட்டுத்

தமற்சகாள்ைப்படும்)

சதாடர்ந்து

( [[#CITEREF|]]).

நறடசபறும்
சில

மண்டல

(இல்றலசயனில்
அறமப்புகள்

நடுவர்

மாறுபட்ட

விதிமுறைகறைக் சகாண்டிருக்கின்ைன.[11]
ஒரு ஆட்டக்காரர் காய்கறைத் தட்டிவிட்டால், அவற்றை அவற்ைின் சாியான நிறலயில் றவப்பதற்கு
அவர்கதை சபாறுப்தபற்று அவர்கைது தநரத்தில் றவக்க தவண்டும். முறையற்ை நகர்வு சசய்யப்பட்டிருப்பது
அல்லது காய்கள் தவைாக றவக்கப்பட்டிருப்பது கண்டைியப்பட்டால், விறையாட்டு முறையற்ை நிறலக்கு
முன்னர் உள்ை நிறலக்கு றவக்கப்பட்டு சதாடரப்படும். அந்த நிறல எது என்று சாியாகக் கண்டைிய
முடியாவிட்டால், விறையாட்டானது கறடசியாக அைியப்பட்ட முறையான நிறலயில் றவக்கப்பட்டு அதில்
இருந்து சதாடரப்படும் ( [[#CITEREF|]]).
நடத்றத
குைிப்புகள், தகவல்கள் (கணினி உள்ைிட்டறவ) சகாண்ட சவைிப்புை மூலங்கள் அல்லது மற்ைவர்கைின்
ஆதலாசறன தபான்ை எறதயுதம ஆட்டக்காரர்கள் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படாமல் இருக்கலாம்.
மற்சைாரு சதுரப்பலறகயில் பகுப்பாய்தல் அனுமதிக்கப்படுவதில்றல. புள்ைித்தாள்கள் விறையாட்டின்
கடிகாரத்தின் தநரம் அல்லது சமநிறல வாய்ப்புகள் தபான்ை பாரபட்சமற்ை உண்றமகறைப் பதிவு
சசய்வதாக மட்டுதம இருக்க தவண்டும். ஆட்டக்காரர்கள் நடுவாின் அனுமதியின்ைி தபாட்டி நறடசபறும்
இடத்றத விட்டு சவைிதயை முடியாமல் இருக்கலாம் ( [[#CITEREF|]]).
இங்கு உயர்தரத்தில் பண்பாடு மற்றும் நன்சனைி தபான்ைறவ எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைன. ஆட்டக்காரர்கள்
ஆட்டம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு மற்றும் ஆட்டத்திற்கு பின்பு றககுலுக்கிக் சகாள்ை தவண்டும். சபாதுவாக
ஆட்டம் நறடசபறும் தபாது ஆட்டக்காரர்கள் சமநிறல வாய்ப்பு வழங்குதல், சவைிதயறுதல் அல்லது
முறையற்ை தன்றமறய அைிவித்தல் தபான்ை தநரங்கள் தவிர மற்ை தநரங்கைில் தபசிக்சகாள்ைக் கூடாது.
"சசக்" என்று அைிவிப்பது முறைசாரா விறையாட்டுக்கைில் மட்டுதம அைிவிக்கப்படுகிைது. ஆனால் அதறன
அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட விறையாட்டுக்கைில் பயன்படுத்தக் கூடாது. ஒரு ஆட்டக்காரர்
மற்சைாரு ஆட்டக்காரறர சதாடர்ந்து சமநிறல வாய்ப்பு வழங்குதல் உட்பட எந்த வறகயிலும் திறசதிருப்பக்
கூடாது அல்லது நச்சாிக்கக் கூடாது ( [[#CITEREF|]]).
உபகரணம்
முதல் ஸ்டாண்டன் சதுரங்கக் காய்கள். இறவ 1849 ஆம் ஆண்டில் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டறவ. இடமிருந்து
வலம்: சிப்பாய், யாறன, குதிறர, மந்திாி, ராணி மற்றும் ராஜா

விறையாட்டின் ஆரம்பத்தில் அடுக்கப்பட்ட காய்கள் மற்றும் ஒரு அனலாக் சதுரங்கக் கடிகாரம்.
சதுரங்கப் பலறகயின் சதுரங்கைின் அைவு ராஜாவின் அடிப்பகுதியின் விட்டத்திற்குத் ததாராயமாக 1.25–1.3
முறை அதிகமாக இருக்க தவண்டும் அல்லது 50–65 மிமீ இருக்க தவண்டும். ததாராயமாக 57 மிமீ (2 1⁄4
அங்குலங்கள்) அைவுள்ை சதுரங்கள் சபாதுவாக ராஜாக்கறை றவப்பதற்கு நன்கு சபாருந்துவதாக ஏற்றுக்
சகாள்ைப்பட்ட அைவிறன உறடயதாக இருக்கும். அடர்ந்த சதுரங்கள் சபாதுவாக பழுப்பு நிைம் அல்லது
பச்றச நிைத்தில் இருக்கும் மற்றும் சவைிர் சதுரங்கள் சவள்றை அல்லது சபாலிவான நிைத்தில் இருக்கும்.
ஸ்டாண்டன் சதுரங்கத் சதாகுப்பின் காய்கள் வடிவறமப்பு தரமானதாக இருக்கும், தமலும் அறவ சபாதுவாக
மரம் அல்லது பிைாஸ்டிக்கினால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். அறவ சபாதுவாக கருப்பு மற்றும் சவள்றை
நிைங்கைில் இருக்கும்; மற்ை நிைங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் (அடர்ந்த மரம் அல்லது அடர்ந்த
காய்களுக்கு சிகப்பு நிைங்களும் கூட பயன்படுத்தப்படலாம்), ஆனால் அறவ "சவள்றை" மற்றும் "கருப்பு"
காய்கள் என்தை வழக்கில் அறழக்கப்படுகின்ைன (பார்க்க, சதுரங்கத்தில் சவள்றை மற்றும் கருப்பு).
ராஜாவின் உயரம் 85 இல் இருந்து 105 மில்லிமீட்டர்கள் (3.35–4.13 அங்குலங்கள்) வறர இருக்க தவண்டும்.[12]
ததாராயமாக 95 இலிருந்து 102 மிமீ (3 3⁄4–4 அங்குலங்கள்) வறரயுள்ை உயரம் சபரும்பாலான
ஆட்டக்காரர்கைால் விரும்பப்படுகின்ைது. ராஜாவின் விட்டம் அதன் உயரத்தில் 40 இல் இருந்து 50%வறர
இருக்க தவண்டும். மற்ை காய்கைின் அைவுகள் ராஜாவுக்கு விகிதசமத்தில் இருக்க தவண்டும். அந்த காய்கள்
நன்கு சமன்படுத்தப்பட்டதாக இருக்க தவண்டும் ( [[#CITEREF|]]).[13]
பில்லிதடார்
1200 மற்றும் 1600 ஆகிய கால கட்டங்களுக்கு இறடயில் பல்தவறு விதிமுறைகள் சவைிப்பட்டு
விறையாட்டில் கடுறமயான மாற்ைங்கள் ஏற்பட்டன. சவற்ைிசபறுவதற்கு சசக்தமட் அவசியமான ஒன்று;
ஆட்டக்காரர் தபாட்டியாைாின் அறனத்து காய்கறையும் றகப்பற்ைியதால் சவற்ைி சபை இயலாது.
இக்கட்டான நிறல தசர்க்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் அதன் விறைவு பலமுறை மாற்ைம் சசய்யப்பட்டது
(பார்க்க இக்கட்டான நிறல#இக்கட்டான நிறல விதியின் வரலாறு). சிப்பாய்கள் அதன் முதல் நகர்வில்
இரண்டு சதுரங்கள் நகரலாம் என்ை வாய்ப்றபப் சபற்ைன. தமலும் என் பஸ்ஸண்ட் விதி அந்தப் புதிய
வாய்ப்பின் இயற்றகயான விறைவாக இருந்தது. ராஜாவும் யாறனயும் தகஸ்ட்ல் சசய்துசகாள்ளும்
உாிறமறயப் சபற்ைன (விதிகைின் பல்தவறு மாற்ைத்திற்கு பார்க்க தகஸ்ட்லிங்#வரலாறு முழுவதுமான
மாற்ைங்கள்).
1475 மற்றும் 1500 ஆகிய கால கட்டங்களுக்கு இறடயில் ராணி மற்றும் மந்திாி ஆகியறவயும் அவற்ைின்
தற்தபாறதய நகர்வுகறைப் சபற்ைன, அது அறவகறை மிகவும் வலிறமயான காய்கைாக உருவாக்கின [14](
[[#CITEREF|]]). இந்த மாற்ைங்கள் அறனத்து ஏற்றுக் சகாள்ைப்பட்ட தபாது, விறையாட்டு இறுதியாக அதன்
நவீன வடிவத்றத அறடந்தது ( [[#CITEREF|]]).
சிப்பாய் பதவி உயர்வுக்கான விதிமுறைகள் பலமுறை மாற்ைம் சசய்யப்பட்டன. தமதல குைிப்பிட்டறதப்
தபால, சிப்பாறய ஆரம்பத்தில் ராணியாக மட்டுதம உயர்த்த முடிந்தது. அது அந்த தநரத்தில் வலிறம குன்ைிய
காயாக இருந்தது. ராணியானது அதன் தற்தபாறதய நகர்வு மற்றும் மிகவும் ஆற்ைல் வாய்ந்த காயாக

மாற்ைமறடந்த தபாது, சிப்பாறயப் பின்னர் ராணி அல்லது யாறன, மந்திாி அல்லது குதிறரயாக உயர்த்த
முடிந்தது. 18 ஆம் நூற்ைாண்டின் விதிமுறைகள் இந்த பதவி உயர்வு ஏற்கனதவ றகப்பற்ைப் பட்ட காறயக்
சகாண்தட தமற்சகாள்ைப்பட தவண்டும் என்று இருந்தது. எ.கா. 1749 ஆம் ஆண்டில் சவைியிடப்பட்ட
ஃபிராங்சகாயிஸ்-ஆண்ட்தர டானிகன் பில்லிடாாின் (François-André Danican Philidor) விதிமுறைகள். 19 ஆம்
நூற்ைாண்டில், இந்தக் கட்டுப்பாடு தூக்கப்பட்டது. அது ஒரு ஆட்டக்காரர் ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட ராணிகள்
றவத்துக் சகாள்வறத அனுமதித்தது. எ.கா. தஜதகாப் சார்ராட்டின் (Jacob Sarratt) 1828 ஆம் ஆண்டின்
விதிமுறைகள் ( [[#CITEREF|]]).
சமநிறலகள் சதாடர்புறடய இரண்டு புதி விதிமுறைகள் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டன. அறவ ஒவ்சவான்றும்
பல ஆண்டுகைில் பல மாற்ைங்கறைக் கண்டன:
மூன்று முறை திரும்பச் சசய்தல் விதி தசர்க்கப்பட்டது. எனினும் ஆறு திரும்ப நிகழ்தல்கள் சில தநரங்கைில்
ததறவயாக இருக்கிைது. தமலும் சாியான நிறலகள் மிகவும் துல்லியமாக குைிப்பிடப்பட தவண்டும் (பார்க்க
மூன்று முறை திரும்பச் சசய்தல்#வரலாறு).
ஐம்பது-நகர்வு விதியும் தசர்க்கப்பட்டது. பல்தவறு கால கட்டங்கைில், ததறவப்படும் நகர்வுகைின்
எண்ணிக்றக 24, 60, 70 அல்லது 75 என்று மாறுபட்டதாக இருந்தது. 20 ஆம் நூற்ைாண்டில் பல ஆண்டுகள்
வழக்கமான

ஐம்பது

நகர்வுகள்

சில

குைிப்பிட்ட

முடிவு

ஆட்டங்கைில்

நூறு

நகர்வுகள்

வறர

விாிவுபடுத்தப்பட்டன (பார்க்க ஐம்பது-நகர்வு விதி#வரலாறு).
(1) சதாடு-நகர்வு விதி மற்றும் அதனுடன் இறணந்த "சஜ'அடவுப்/அட்ஜஸ்ட்" விதி; (2) சவள்றை முதலில்
நகர்த்த தவண்டும்; (3) சதுரங்கப் பலறக றவக்கப்படும் முறை; (4) முறையற்ை நகர்வு தமற்சகாள்ைப்பட்டால்
அதற்கான சகாள்றக; (5) ராஜாவானது சசக் றவக்காமல் ஆட்டத்தில் சில நகர்வுகைில் விடப்பட்டால்
அதற்கான சகாள்றக; மற்றும் (6) ஆட்டக்காரர்கள் மற்றும் பார்றவயாைர்கைின் நடத்றத சதாடர்புறடய
சிக்கல்கள் உள்ைிட்ட புதிய விதிகைின் மற்சைாரு குழுவும் தசர்ந்தது. ஸ்டாண்டன் சதுரங்கத் சதாகுப்பு 1849
ஆம் ஆண்டு அைிமுகப்படுத்தப்பட்டது, தமலும் அது காய்கைின் பாணிக்கான வழக்கமான ஒன்ைாக மாைியது.
காய்கள் மற்றும் சதுரங்கப் பலறகயின் சதுரங்கைின் அைவு தரப்படுத்தப்பட்டது ( [[#CITEREF|]]).
19 ஆம் நூற்ைாண்டில் மத்திய பகுதி வறர, சதுரங்க விறையாட்டுக்கள் எந்த காலவறரயறையும் இன்ைி
விறையாடப்பட்டன. 1834 ஆம் ஆண்டில் அசலக்சாண்டர் சமக்சடான்னல் (Alexander McDonnell) மற்றும்
லூயிஸ்-சார்லஸ் மதே சட லா தபார்சடான்றனஸ் (Charles Mahé de La Bourdonnais) ஆகிதயாருக்கு
இறடயிலான ஆட்டத்தில், சமக்சடான்னல் சில தநரங்கைில் 1½மணிதநரங்கள் வறர எடுத்துக்சகாண்டு
நகர்வுக்கு அசாதரணமாக அதிகமான தநரங்கள் எடுத்துக் சகாண்டார். 1836 ஆம் ஆண்டில் பியதர சார்லஸ்
ஃபூாியர் சட சசயிண்ட்-ஆமாண்ட் தநர வறரயறை ஆதலாசறனறயக் கூைினார், ஆனால் அப்தபாது எந்த
நடவடிக்றகயும் எடுக்கப்படவில்றல. 1851 ஆம் ஆண்டில் நறடசபற்ை லண்டன் தடார்னசமண்ட்டில்,
ஸ்டாண்டன் (Staunton), எலிஜா வில்லியம்ஸ் (Elijah Williams) உடனான ஆட்டத்தில் இருந்து சவைிதயைினார்,
ஏசனனில் வில்லியம்ஸ் நகர்வுக்கு நீண்ட தநரம் எடுத்துக் சகாண்டார். அடுத்த ஆண்டு தடனியல்
ோர்விட்ஸ் (Daniel Harrwitz) மற்றும் தஜாேன் தலாசவந்தால் (Johann Löwenthal) ஆகிதயாருக்கு
இறடயிலான ஆட்டத்தில் ஒரு நகர்வுக்கு 20 நிமிடங்கள் என்ை தநர வறரயறை பயன்படுத்தப்பட்டது. முதன்

முதலில் நவீன பாணி தநர வறரயறைப் பயன்பாடு, 1861 ஆம் ஆண்டில் அதடால்ப் ஆண்டர்சன் (Adolph
Anderssen) மற்றும் இக்தனக் சகாலிஸ்ச் (Ignác Kolisch) ஆகிதயாருக்கு இறடயிலான ஆட்டத்தில்
பயன்படுத்தப்பட்டது ( [[#CITEREF|]]).
சதாகுப்பு
சதுரங்க விதிகறை சவைியிட்ட முதல் புத்தகமாக 1497 ஆம் ஆண்டுவாக்கில் சவைியிடப்பட்ட லூயிஸ்
ராமிசரஸ் சட லூசசன்னாவின் (Luis Ramírez de Lucena) புத்தகம் அைியப்படுகிைது. இந்த புத்தகம் ராணி,
மந்திாி மற்றும் சிப்பாய் ஆகிய காய்கைின் நகர்வுகள் அதன் நவீன வடிவத்றத அறடந்த சிைிது காலத்திற்குப்
பிைகு எழுதப்பட்டதாகும் ( [[#CITEREF|]]). 16வது மற்றும் 17வது நூற்ைாண்டுகைில், தகஸ்ட்லிங், சிப்பாய் பதவி
உயர்வு, இக்கட்டு நிறல மற்றும் என் பஸ்ஸண்ட் தபான்ை விதிமுறைகள் சதாடர்பாக மாறுபட்ட கருத்துக்கள்
நிலவி வந்தன. இந்த மாற்ைங்கைில் சில 19 ஆம் நூற்ைாண்டு வறர நீடித்தன ( [[#CITEREF|]]). ருய் தலாபச் சட
சசகுரா (Ruy López de Segura) 1561 ஆம் ஆண்டு எழுதிய அவரது புத்தகமான லிப்தரா சடலா இன்சவன்சியன்
லிபரல் ஒய் ஆர்சட சடல் ஜூதகா சடல் ஆக்சசட்சரஸ் (Libro de la invencion liberal y arte del juego del axedrez)
சதுரங்கத்தின் விதிகறைக் சகாடுத்திருந்தார் ( [[#CITEREF|]]).
சதுரங்கக் கிைம்புகள் சதாடங்கப்பட்டது மற்றும் தடார்னசமண்டுகள் வழக்கமாக நறடசபறுவதாக மாைியது
தபான்ைவற்ைால் விதிமுறைகறை முறைப்படுத்துவது அவசியமானதாக இருந்தது. 1749 ஆம் ஆண்டில்
பில்லிதடார் (1726–1795) எழுதிய விதிமுறைகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன. அத்துடன் இறணந்து
1828 ஆம் ஆண்டில் தஜதகாப் சார்ரட்டின் (Jacob Sarratt) (1772–1819) விதிமுறைகள் மற்றும் ஜியார்ஜ் வாக்காின்
(1803–1879) விதிமுறைகள் ஆகியறவயும் பயன்படுத்தப்பட்டது தபால பின்னர் வந்த எழுத்தாைர்கைின்
விதிமுறைகளும் பின்பற்ைப்பட்டன. 19 ஆம் நூற்ைாண்டில், 1803 ஆம் ஆண்டில் ோகூ, 1807 ஆம் ஆண்டில்
லண்டன், 1836 ஆம் ஆண்டில் பாாிஸ் மற்றும் 1854 ஆம் ஆண்டில் சசன்ட். பீட்டர்ஸ்பர்க் உட்பட பல்தவறு
முக்கிய கிைப்புகள் அவர்கைது சசாந்த விதிமுறைகறை சவைியிட்டன. 1851 ஆம் ஆண்டில் தோவார்ட்
ஸ்டாண்டன் (Howard Staunton) (1810–1874) "சதுரங்கத்தின் விதிமுறைகறை மறுவடிவம் சசய்வதற்கான
ஆக்கக்கூறுக் கூட்டத்திற்கு" அறழப்புவிடுத்தார். தமலும் 1854 ஆம் ஆண்டில் டாஸ்ஸிதலா தவான்
தேசடபிராண்ட் உண்ட் சடர் லாஸா (Tassilo von Heydebrand und der Lasa) (1818–1889) மூலமாக 1854 ஆம்
ஆண்டில்

முன்சமாழிவுகள்

ஆட்டக்காரர்கைின்

சவைியிடப்பட்டன.

றகதயட்டில்

விதிமுறைகறை

ஸ்டாண்டன்

1847

சவைியிட்டிருந்தார்.

ஆம்

ஆண்டில்

தமலும்

அவரது

சதுரங்க
புதிய

முன்சமாழிவுகள் 1860 ஆம் ஆண்டில் சசஸ் பிராக்சிஸில் (Chess Praxis) சவைியிடப்பட்டது; அறவ ஆங்கிலம்
தபசும் நாடுகைில் சபாதுவாக ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டன. சஜர்மன் தபசும் நாடுகள் சதுரங்க வல்லுநர்
தஜாேன் சபர்காின் (1845–1933) எழுத்துக்கள் அல்லது 1843 ஆம் ஆண்டில் முதன் முதலில் சவைியிடப்பட்ட
பால் ருதடால்ஃப் தவான் பில்க்சவாின் (Paul Rudolf von Bilguer) (1815–1840) தேண்ட்புக் சடஸ்
ஸ்காக்ஸ்றபல்ஸ் (Handbuch des Schachspiels) ஆகியவற்ைிறனப் சபாதுவாகப் பயன்படுத்தின.
The logo of FIDE, the World Chess Organization, who sets the international rules.
FIDE முத்திறர

1924 ஆம் ஆண்டில் ஃசபசடதரசன் இண்டர்தநசனல் சடஸ் எசகக்ஸ் (FIDE) உருவாக்கப்பட்டது. தமலும் 1929
ஆம் ஆண்டில் விதிமுறைகறை முறைப்படுத்தும் பணிகறை எடுத்துக் சகாண்டது. முதலில் FIDE ஆனது
உலகைாவிய விதிமுறைகைின் சதாகுப்றப நிறுவுவதற்கு முயற்சித்தது. ஆனால் அதறன பல்தவறு
சமாழிகைில் சமாழிமாற்ைம் சசய்யும் தபாது சிைிதைவு மாற்ைங்கள் நிகழ்ந்தன. எனினும் FIDE விதிமுறைகள்
அவர்கைது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நறடசபற்ை சர்வததசப் தபாட்டிகைில் பயன்படுத்தப்பட்டன. சில நாடுகள்
அவர்கைது நாட்டிற்குள் அவர்கைது சசாந்த விதிமுறைகறைத் சதாடர்ந்து பயன்படுத்துகின்ைன. FIDE ஆனது
சில ஆண்டுகளுக்கு (1929, 1952, 1955, 1966, 1974, 1992 மற்றும் பல ஆண்டுகள்) ஒரு முறை மற்ை ஆண்டுகைில்
சவைியானவற்ைில் திருத்தங்களுடன் புதிய பதிப்புகறை சவைியிடுகிைது. 1984 ஆம் ஆண்டில் FIDE ஆனது
உலகைாவிய விதிமுறைகைின் சதாகுப்புத் திட்டத்றதக் றகவிட்டது. எனினும் FIDE விதிமுறைகள் உயர்தர
விறையாட்டுக்கைின் தரங்கைாக இருக்கின்ைன ( [[#CITEREF|]]). ததசிய FIDE இறணவுகைின் (அசமாிக்கச்
சதுரங்கக் கூட்டறமப்பு (United States Chess Federation) அல்லது USCF தபான்ைது) விதிமுறைகள் சிைிதைவு
மாறுபாடுகளுடன் FIDE விதிமுறைகறை அடிப்பறடயாகக் சகாண்டறவயாக இருக்கின்ைன ( [[#CITEREF|]]).[15]
சகன்னத் ோர்க்னஸ் (Kenneth Harkness) 1956 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் பிரபலமான விதிமுறைகள்
புத்தகத்றத சவைியிட்டார். தமலும் USCF ஆனது USCF தடார்னசமண்டுகைில் பயன்படுத்துவதற்காக
விதிமுறைகைின் புத்தகங்கறைத் சதாடர்ந்து சவைியிடுகிைது.
தவறுபாடுகள்
லண்டனில் ஒலிம்பியாவில் 2009 ஆம் ஆண்டில் டிசம்பர் மாதத்தில் 8 ஆம் தததியில் இருந்து 15 ஆம் தததி வறர
நறடசபற்ை லண்டன் சசஸ் கிைாசிக்கில் "முதல் 30 நகர்வுகளுக்குள் சமநிறல சகாடுத்தல் அல்லது
சவைிதயறுதல் ஏதும் கூடாது" என்ை குைிப்பிட்ட ஆட்டத்துக்கான கூடுதல் விதிமுறை தசர்க்கப்பட்டிருந்த
நிகழ்வு நறடசபற்ைது.[16]
தமலும் காண்க
சதுரங்கம்
குைிப்புகள்
சிப்பாயின் பதவி உயர்றவ தமற்சகாள்வதற்கு, ஏற்கனதவ ஆட்டத்தில் இருந்து சவைிதயைிய காய்கைில்
ஒன்று "புதிய" பதவி உயர்வு சபற்ை காயாகப் பயன்படுத்தப்படும். புதிய காயானது முதலில் றகப்பற்ைப்பட்ட
காயில்

இருந்து

மாறுபட்டதாக இருக்கும்; அந்தக்

காயானது எைிறமயாக

வசதிக்காக மட்டுதம

பயன்படுத்தப்படுகிைது. தமலும் பதவு உயர்வு சதாடர்பான ஆட்டக்காராின் ததர்வு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது
அல்ல. ஏற்கனதவ றகப்பற்ைப்பட்ட காய்கைில் எவற்றை தவண்டுமானாலும் ததர்ந்சதடுக்கலாம்.
ராஜாவும் யாறனயும் ஒதர தநரத்தில் நகர்த்துவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்றல. ஏசனனில் "ஒவ்சவாரு
நகர்வும் ஒதர றகயால் மட்டுதம தமற்சகாள்ைப்பட தவண்டும்" (FIDE சதுரங்க விதிமுறைகைில் கட்டுறர 4.1).
இந்தக் கூடுதல் கட்டுப்பாடு இல்லாமல், e வாிறசயில் நிறைவு சபற்ை சிப்பாறய பதவி உயர்வு சகாடுக்கும்
தபாது யாறனயாக மாற்ைி பின்னர் சதுரங்கப் பலறகயில் குறுக்தக சசங்குத்தாக தகஸ்ட்ல் (மற்ை

கட்டுப்பாடுகளும் ஒத்து வந்தால்) சசய்ய முடியும். இந்தக் தகஸ்ட்லிங் வழிமுறை தமக்ஸ் பாமால் (Max Pam)
கண்டைியப்பட்டது. தமலும் FIDE விதிமுறைகள் 1972 ஆம் ஆண்டில் இதறன அனுமதிக்க மறுத்து திருத்தம்
தமற்சகாள்வதற்கு முன்பு சசஸ் பசிலில் டிம் கிராப்தப (Tim Krabbé) மூலமாக பயன்படுத்தப்பட்டது.
கிராப்தபவின் சதுரங்க உந்துதல்கள் என்பறதப் பார்க்க. ஆன்றலனில் வறரபடங்களுக்கு de:Pam-KrabbéRochade ஐயும் பாருங்கள்.
சர்வததச நடுவர் எாிக் ஷில்லாின் கூற்றுப்படி, சாியான காயானது இல்லாமல் இருந்தால் ராணிறயக்
குைிப்பிடுவதற்கு தறலகீழாக றவக்கப்பட்ட யாறனறயதயா அல்லது சிப்பாறயதயா பயன்படுத்தலாம்.
தமலும் எந்த காய் அதறனக் குைிப்பிடப் பயன்படுகிைது என்பதறன ஆட்டக்காரர் குைிப்பிட தவண்டும்.
நடுவர் முன்னிறலயிலான முறையான சதுரங்க ஆட்டத்தில் நடுவர், சாியான காய்க்கு பதிலாக சிப்பாய்
அல்லது தறலகீழாக றவக்கப்பட்ட யாறனறய மாற்ைம் சசய்ய தவண்டும் ( [[#CITEREF|]]).
அசமாிக்கச் சதுரங்கக் கூட்டறமப்பின் (USCF) விதிமுறைகள் மாறுபட்டு இருக்கின்ைன. ஆட்டக்காரர்
தகஸ்ட்ல் சசய்வதற்காக யாறனறய முதலில் சதாடுவதற்கு விரும்பினால் அதற்கு எந்த தண்டறனயும்
இல்றல. எனினும் தகஸ்ட்லிங் முறையற்ைதாக இருந்தால் சதாடு நகர்வு விதி யாறனக்குப் சபாருந்தும் (
[[#CITEREF|]]).
USCF இந்தத் துல்லியமான விதிறயக் சகாண்டிருக்கவில்றல. எனினும் USCF விதிமுறைகைின் கீழ் உடனடி
முடிவு

தநரக்கட்டுப்பாட்டில்

ஒரு

ஆட்டக்காரர்

இரண்டு

நிமிடங்களுக்கும்

குறைவான

தநரம்

சகாண்டிருந்தால் "ததால்வியறடயும் வாய்ப்புகள் குறைவு" என்பதால் அவர் சமநிறல தகாரலாம். அவரது
தகாாிக்றகறய இயக்குநர் ஏற்றுக்சகாண்டால் விறையாட்டு சமநிறலயில் முடிந்துவிடும். பிாிவு C (1400-1599
தரவாிறச) ஆட்டக்காரர் மாஸ்டர் (2200 மற்றும் அதற்கு தமலுள்ை தரவாிறச)தரவாிறச ஆட்டக்காரர்
இருவரும் தபாதுமான தநரம் றவத்திருந்தால் முன்னவர் சதால்வியறடயும் வாய்ப்பில் பின்னவறரக்
காட்டிலும் 10%க்கும் குறைவாகதவ இருப்பார் என்று இது வறரயறுக்கப்பட்டிருக்கிைது ( [[#CITEREF|]]).
விதிமுறைகைின் மாறுபாட்டில் USCF இயக்குநர், நகர்றவ ஆட்டக்காரர் தமற்சகாள்வதற்கு முன்னதாக
காகித புள்ைித்தாைில்(ஆனால் இது மின்னணுவியல் கருவில் நுறழக்கப்படுவதில்றல) அவரது நகர்றவ
எழுதிய பின்னதர நகர்த்துவதற்கு அனுமதிக்கலாம். குைிப்பு: ஆகஸ்ட் 2007 இல் இருந்து USCF விதிமுறை
மாறுகிைது (பதிவு ததறவயாய் இருக்கிைது) அல்லது டிசம்பர் 4, 2009 இல் எடுக்கப்பட்ட PDF. "விதி 15A.
(தவறுபாடு I) காகித புள்ைித்தாள் தவறுபாடு. காகித புள்ைித்தாறைப் பயன்படுத்தும் ஆட்டக்காரர் முதலில்
நகர்த்தறல தமற்சகாள்ைலாம் பின்னர் புள்ைித்தாைில் எழுதலாம் அல்லது இதற்கு தநர்மாைாகவும்
சசய்யலாம். இந்த தவறுபாடு முன்கூட்டிதய அைிவிக்கப்படவில்றல."
இது விதிமுறையாவதற்கு முன்பு, மிக்சேயில் டால் (Mikhail Tal) மற்றும் மற்ைவர்கள் சதுரங்கப்பலறகயில்
நகர்றவ

தமற்சகாள்வதற்கு

முன்பு

எழுதிவிடும்

பழக்கம்

உறடயவர்கைாக

இருந்தனர்.

மற்ை

ஆட்டக்காரர்கறைப் தபாலல்லாமல், டால் அவரது நகர்றவ தாைில் எழுதிய பிைகு அதறன மறைக்க
மாட்டார். அவர் காறய நகர்த்துவதற்கு முன்பு அவரது தபாட்டியாைர் அது குைித்து என்ன நிறனக்கிைார்
என்பறத அைிந்துசகாள்ளும் ஆர்வம் உறடயவராக இருந்தார். சில தநரங்கைில் அவர் எழுதிய நகர்றவ

அடித்துவிட்டு அதற்கு மாைாக அதற்கு மாைாக மாறுபட்ட நகர்றவ எழுதுவார் ( [[#CITEREF|]]).
USCF விதிமுறைகைின் படி முறையற்ை நகர்வு பத்து நகர்வுகள் முடிவதற்குள் கண்டைியப்பட்டால் மட்டுதம
சாிசசய்து சகாள்ை இயலும். முறையற்ை நகர்வுக்குப் பின்னர் பத்து நகர்வுகளுக்கும் தமல் கடந்து விட்டால்
ஆட்டம் சதாடர்ந்து ஆடப்படும் ( [[#CITEREF|]]).
ஒரு ஆட்டக்காரர் அவர்கைது கடிகாரத்றத அழுத்தினால், வழக்கமான USCF விதிமுறையின்படி தவறு
சசய்தவாின் எதிரான தபாட்டியாைாின் கடிகாரத்தில் இரண்டு நிமிடங்கள் கூட்டப்படும். மற்சைாரு USCF
விதிமுறையின்படி தவறு சசய்வதற்கு எதிாில் உள்ை தபாட்டியாைர் எந்தக் காறயயும் சதாடாமல் இருந்தால்
அவர் சவற்ைிசபற்ைதாக அைிவிப்பதற்குக் தகாரலாம். ஒரு ஆட்டக்காரர் அவரது ராஜாறவ சசக்கிதலதய
விட்டுவிட்டால்

எதிராட்டக்காரர்

சசக்

றவக்கும்

காறயத்

சதாட்டு

தபாட்டியாைாின்

ராஜாறவ

சதுரங்கப்பலறகயில் இருந்து நீக்கிவிட்டு சவற்ைி சபற்ைதாக அைிவிக்கக் தகாரலாம் ( [[#CITEREF|]]).
USCF விதிமுறைகள் மாறுபட்டு இருக்கின்ைன. கருப்பின் பத்தாவது நகர்வு முடிவறடவதற்கு முன்பு ஆரம்ப
நிறல

தவைாக

இருக்கிைது

அல்லது

நிைங்கள்

எதிர்ப்பதமாக

றவக்கப்பட்டிருக்கின்ைன

என்பது

கண்டைியப்பட்டால் ஆட்டம் சாியான ஆரம்ப நிறல மற்றும் நிைங்களுடன் மீண்டும் முதலில் இருந்து
ஆரம்பிக்கப்படும். பத்தாவது நகர்வுக்குப் பிைகு அது கண்டைியப்பட்டால் ஆட்டம் சதாடர்ந்து நறடசபறும் (
[[#CITEREF|]]).
2006 ஆம் ஆண்டின் FIDE விதிமுறைகைில் 85 இலிருந்து 105 மிமீ வறர என்று குைிப்பிடப்பட்டிருக்கிைது; 2008
ஆம் ஆண்டின் விதிமுறைகைில் எைிறமயாக "சுமார் 95 மிமீ" என்று கூைப்பட்டிருக்கிைது.
அசமாிக்கச் சதுரங்கக் கூட்டறமப்பு, ராஜாவின் உயரம் 86 இலிருந்து 114 மிமீ (3 3⁄8–4 1⁄2 அங்குலங்கள்)
வறர இருந்தால் அனுமதிக்கிைது ( [[#CITEREF|]]).
சதுரங்கத்தின் வரலாறு
FIDE விதிமுறைகறைப் பின்பற்ைாத ஒதர நாடு அசமாிக்கா மட்டுதம என்று ஷில்லர் குைிப்பிடுகிைார்.
அசமாிக்கச் சதுரங்கக் கூட்டறமப்பின் விதிமுறைகைில் உள்ை சில தவறுபாடுகள் பின்வருமாறு: (1) தநர
விட்டுக்சகாடுத்தறல தகாருவதற்காக ஒரு ஆட்டக்காரர் புள்ைித்தாறை நியாயமாக நிறைவு சசய்திருக்க
தவண்டும். (2) ஒவ்சவாரு நகர்வுக்குமான தாமத தநரத்துடன் கடிகாரத்றதப் பயன்படுத்துகிைாரா இல்றலயா
என்பறத

ஆட்டக்காரர்

ததர்ந்சதடுக்க

முடியும்

( [[#CITEREF|]]).

சில

மற்ை

தவறுபாடுகள்

குைிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ைன.
21 நவம்பர் 2009 இல் சவைிவந்த சடய்லி சடசலகிராப் (Daily Telegraph) தினசாியின் "வாரயிறுதி"
இறணப்பின் W1 மற்றும் W2 பக்கங்கள்
குைிப்புதவிகள்:
Graham Burgess (2000), The Mammoth Book of Chess (2nd ), Carroll &Graf, ISBN 978-0-7867-0725-6

தமதல

Davidson, Henry (1949), A Short History of Chess, McKay (1981 ed.), ISBN 0-679-14550-8
FIDE (2008) (html), FIDE Laws of Chess, FIDE, ISBN 0959435522, பார்த்த நாள்: 2008-09-10
Kenneth Harkness (1967), Official Chess Handbook, McKay
David Vincent Hooper; Kenneth Whyld (1992), The Oxford Companion to Chess (2nd ), Oxford University Press, ISBN 019-280049-3
Just, Tim; Burg, Daniel B. (2003), U.S. Chess Federation's Official Rules of Chess (5th ), McKay, ISBN 0-8129-3559-4
Fred Reinfeld (1954), How To Be A Winner At Chess, Fawcett, ISBN 0-449-91206-X
Ruch, Eric (2004) (html), The Italian Rules, ICCF, பார்த்த நாள்: 2008-09-10
Eric Schiller (2003), Official Rules of Chess (2nd ), Cardoza, ISBN 978-1-58042-092-1
Howard Staunton (1847), The Chess-Player's Handbook, London: H. G. Bohn, pp. 21–22, ISBN 0713450568 (1985
தபட்ஸ்ஃதபார்க் மறுபதிப்பு, ISBN 1-85958-005-X)
Anne Sunnucks (1970), The Encyclopaedia of Chess, St. Martins Press (2nd ed.), ISBN 978-0709146971
Jan Timman (2005), Curaçao 1962: The Battle of Minds that Shook the Chess World, New in Chess, ISBN 978-90-5691139-2
கூடுதல் வாசிப்பு
Golombek, Harry (1977), Golombek's Encyclopedia of Chess, Crown Publishing, ISBN 0-517-53146-1
Harkness, Kenneth (1970), Official Chess Rulebook, McKay, ISBN 0-679-13028-4
புை இறணப்புகள்
FIDE Laws of Chess, FIDE
FIDE equipment standards, FIDE
Learn to play chess, USCF
(PDF) Let's Play Chess, USCF
(PDF) USCF clock rules, USCF
The Rules and History of Chess, College Sports Scholarships
The History Of Chess, Cafe Demetrio
பகுப்புகள்: கூகுள் தமிழாக்கக் கட்டுறரகள்சதுரங்க விதிகள்
வழிசசலுத்தல் பட்டி

புகுபதிறக சசய்யப்படவில்றலஇந்த ஐபி க்கான தபச்சுபங்கைிப்புக்கள்புதிய கணக்றக
உருவாக்கவும்உள்நுறழகட்டுறரஉறரயாடல்படிக்கவும்சதாகுவரலாற்றைக் காட்டவும்ததடுக
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