
 قوانين دومين دوره مسابقه انتخابي تيم دانشگاه براي شركت در ليگ ستارگان بورس

  صبح يكشنبه چهارم اسفند خواهد بود.8مراسم افتتاحيه مسابقات ساعت  -1

 و تا پايان ساعت كاري بورس تهران در 1398اين مسابقه از آغاز ساعت كاري بورس تهران در روز يكشنبه چهارم اسفند  -2
  ادامه خواهد داشت. 1399 ارديبهشت 17تاريخ 

 شركت در مسابقه در قالب معرفي تيم هاي سه نفره خواهد بود. -3

  دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي قزوين باشند. 1399هر سه عضو تيم مي بايست تا پايان شهريور  -4

  .نمايد تعويض مسابقه اول هفته سه طي در صرفا را يك نفر مي تواند تيم هر -5

/Uhttp://irvex.irاين مسابقه در سامانه تاالر مجازي بورس ايران در وبسايت  -6 U .برگزار خواهد شد  

  مي باشد.”دومين مسابقه انتخابي دانشگاه آزاد اسالمي قزوين“نام مسابقه در سامانه تاالر مجازي بورس   -7

هر تيم مي بايست يك حساب كاربري با  نام معين ايجاد نموده و مشخصات آن را در زمان ثبت نام تيم به دبيرخانه  -8
 برگزاري اعالم نمايد و اين حساب قابل تغيير نمي باشد. 

  به ايميل سرپرست تيم ارسال خواهد گرديد.01/12/98دعوتنامه شركت در مسابقه تا تاريخ   -9

) گزارش كتبي پرينت شده از عملكرد معامالتي (شامل ريز معامالت، ميزان 1399 ارديبهشت 18در پايان مسابقات (تا  -10
بازده و سرمايه نهايي) به همراه نام و گذرواژه مي بايست تحويل دبيرخانه برگزاري مسابقات گردد.يده و همزمان به  

Uqiautradinlab@gmail.comايميل  U .نيز ارسال گردد  

  ريال (ده ميليون تومان) اعتبار مجازي است.100000000مبلغ قابل سرمايه گذاري براي هر تيم در مسابقات  -11

 تمامي معامالت مي بايست در داخل بازه زمان اعالمي مسابقات صورت پذيرفته باشد. -12

 تمامي معامالت  مي بايست در پايان آخرين روز مسابقات بسته شده باشد.  -13

تيم ها موظف هستند قوانين و مقررات بازار سرمايه را رعايت نمايند. همچنين تيم هاي شركت كننده حق خريد اوراق  -14
تسهيالت مسكن، حق تقدم ها، اوراق تبعي، آپشن ، آتي و بازار پايه را ندارند. هيات داوران بر تطابق عملكرد تيم ها بر 

 .اساس مجموع قوانين و مقررات فوق نظارت خواهد داشت

 خريد عرضه اوليه در مسابقات مجاز نمي باشد. -15
  معامله در دوره زماني برگزاري مسابقات انجام را دهد.16هر تيم مي بايست حداقل تعداد  -16

 . درصد اعتبار مزبور برسد، از دور مسابقه حذف خواهد شد15چنانچه در طول مسابقه زيان پرتفوي تيمي به بيش از   -17

در كارگاه معامالت بورس دانشگاه  نفر اعضاي تيم هاي يك ازحضور  و سپس در دوران برگزاري مسابقه ز افتتاحيهدر رو -18
 . الزامي است  از روزهاي يكشنبه تا چهارشنبه12:30 تا 9:00در طي بازه زماني

 درهفته ي پس از پايان مسابقات از تيم هاي برگزيده جهت ارائه شفاهي تحليل ها و عملكردشان دعوت خواهد گرديد.  -19

 معيار امتيازدهي به ارائه شفاهي دركيفيت ارائه، غناي تحليلي و اعضاي تيم مي باشد.  -20

معيار انتخاب تيم (هاي) نهايي به عنوان نماينده دانشگاه براي معرفي به ليگ ستارگان بورس اخذ حداكثر امتياز در هر  -21
 دو بخش عملكرد مسابقاتي و ارائه شفاهي است.
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