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 و ضوابط طی شرا

Tradeathlon 

Trinota Markets (Global) Limited  «(M4Markets  »از معامله  ای ،)»در رقابت »  کندی کنندگان دعوت م»شرکتTrading 

Tradeathlonو ضوابط«( است شرکت کنند  طی)»شرا نجایو ضوابط ذکرشده در ا طی« که مشمول شرا . 

 

 :دوره رقابت .1

  23:59ساعت    2023  هیفور  10تا جمعه    GMT+2  00:00ساعت    2023  هیژانو  9ماه از دوشنبه    کی»رقابت« فقط به مدت   1.1

GMT+2 دوره رقابت«( معتبر است«( . 

 

 :بودن طی واجد شرا .2
که   یدر دسترس است، به شرط MAM/PAMM یهااز  حساب ر ی(، به غدیجد ای ی)فعل انیهمه مشتر  ی»رقابت« برا نیا 2.1

و ضوابط ذکر شده است،    ط یشرا  نیو ا  ی، که در قرارداد خدمات مشتر M4Marketبودن    ط یواجد شرا  ی ارهایمطابق مع

 . »رقابت« باشند  نیشرکت کردن در ا یالزم برا طیشرا یدارا

 

 : شرکت 3

  50برسانند و فعال کنند و حداقل مبلغ  دییخود را به تأ ریل یکنند، حساب معامالت لینام را تکمثبت  ندیفرا دیبا دیجد انیمشتر  3.1

 .کنند ز یوار  GMT+2 23:59ساعت  2023 هیفور  10تا  GMT+2 00:00ساعت  2023 هیژانو 3دالر را از 

 

دالر از    50خود شوند و حداقل مبلغ    "پروفایل کاربری"  وارد    دیهستند در »رقابت« شرکت کنند با  لیکه ما  یفعل  انیمشتر  3.2

 کنند. ز یوار  GMT+2 23:59ساعت  2023 هیفور  10تا  GMT+2 00:00ساعت  2023 هیژانو 3

 

 :و ضوابط طی شرا 4
سیستم    که تحت    ییهاجز حساب در دسترس است )به   کنندی معامله م  MT4/MT5  یهاکه در حساب   یادشده ییتأ  انیمشتر  ی»رقابت« برا 4.1

 .معامالت هستند(  یکپ

معامالت  نیبا چند  توانندیم  انیمشتر  4.2 ا  ی حساب  بر  کنند، مشروط  رقابت شرکت    ی معامالت  یهااز حساب   کیهر    نکهیدر 

شده در  دالر در طول دوره مشخص   50حداقل مبلغ    یعن یالزم را داشته باشند،   طیها به صورت جداگانه شراکننده آنشرکت

  5مشخص شده در بخش  یمعامالت تیالزامات فعال نکهیو مشروط بر ا  باشدشده  ز یها وار در همه حساب   دی در باال با 3بخش 

 . ها منعکس شده باشددر همه حساب  ر یدر ز 

معامالت  4.3 م   ییهاشن یپوز  ی برا  یحجم  ساعت    2023  ه یفور  10تا    GMT+2  00:00ساعت    2023  هیژانو   9که از    شودی محاسبه 

23:59  GMT+2  رقابت« در نظر    نیا  ی انجام شده باشد برا  2023  ه یژانو  9از    ش یکه پ  ی معامالت   ی هات یباز شده باشند. همه فعال«

 .شودی گرفته نم 

نسبت معامالت فارکس و  یسال داشته باشند و درک خوب 18در دسترس است که حداقل  یانیمشتر  ی»رقابت« فقط برا نیا 4.4

CFD داشته باشند . 

با حسن    دی نادرست با  ر یتفس  ا یاختالف    نیباال، ا  ط« ینادرست مفاد »شرا  ر یاز تفس  یدر صورت بروز هرگونه اختالف ناش 4.5

 . حل شود تین

 .ستیسترس ناروپا« در د هیافراد ساکن در »اتحاد  ی»رقابت« برا 4.6

 

 :رقابت اتی جزئ  5

ماه معامله کنند.    کیخاص در مدت  نمادهر ابزار از   یرا با حجم مشخص برا  محصول   نوعسه  د یبرنده شدن در رقابت با ی برا گران  معامله    .15

 .شودی کند، برنده م   لیکه هر سه چالش را تکم ی گر معامله   نیاول
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  ،EURUSD  یعن یفارکس، )  یاصل  یها CFD( الت کامل در  100را با مجموع حجم صد )  ی معامالت  دیکنندگان با: معامله 1چالش     •

GBPUSD ، USDCHF، USDJPY ، USDCAD، AUDUSD  وNZDUSDکنند ل ی( تکم . 

 . کنند لیتکم ی انرژ  یهاCFD( الت کامل در 90را با مجموع حجم نود )   یمعامالت د یکنندگان با: معامله 2چالش   •

 .کنند  لیفلزات تکم یها CFD( الت کامل در 80را با مجموع حجم هشتاد )  یمعامالت د یکنندگان با: معامله 3چالش   •

  د،یاز هر گونه ترد  ی ریجلوگ  ی که در طول دوره »رقابت« باز و سپس بسته شود. برا  شودی فروش گفته م  ا ی  دیخر  شنیمعامله کامل به هر پوز  5.2

 .شودی ( الت، قلمداد م2( الت کامل، و نه دو )1) ک یبه عنوان  شودی ( الت استاندارد که باز و بسته م 1)  کیبا  یشنیپوز

 

 مثال:   یهر ابزار است. برا ی منظور از الت، حجم الت استاندارد برا  .5

 . است  وروی 100,000( الت برابر با 1) ک ی: EUR/USD فارکس:   یاصل ی ارزها ی برا CFDمثال  •

 . بشکه است 1000( الت برابر با 1) ک ی :US OIL: هایانرژ ی برا CFDمثال  •

 . اونس طال است 100( الت برابر با 1)  ک ی: XAUUSDفلزات:  ی برا CFDمثال  •

  

ابزار هر کالس   یارائه شده توسط »شرکت« برا یمعامالت  یهاحداقل و حداکثر حجم  نیرا که ب یاهر حجم معامله   توانندی کنندگان مشرکت    .45

 . مشخص باشد، باز کنند  ییدارا

  دا یدر مشخصات »قراردادها« در پلتفرم ما پ  دیتوان  یرا م  نیابزار مع کی  ی حداقل و حداکثر حجم معامله برا  نیاندازه الت و همچن  ات یجزئ   5.5

 . دیکن

  دیتا بتوان  دیکن  لیرا به طور کامل تکم  1حتماً چالش    ستین  از ی. نستندی ن  یشوند و متوال   ی اجرا م  یبه صورت مواز   3و    2و    1  یهاچالش    .65

 . دیرا شروع کن 3 ا ی 2  یهاچالش 

که مدت زمان   یی هاشن یباز بمانند. پوز قهیدق 2ها حداقل به مدت  از بستن آن  ش یپ دی»رقابت« محاسبه شوند با نیا ی برا هاشن یپوز نکهیا ی برا  5.7

 . رقابت محاسبه نخواهند شد  نیا  یباشد برا  قهیها کمتر از دو دقآن

 :زی جوا 6

 خواهد کرد  افتیدر  یدالر  3000 ی نقد زهیجامعادل  ای یدالر  2500 ینقد زهیو جا Occulus Quest Meta 2 کینفر اول  6.1 

 :اعالم فرد برنده7. 

 . »شرکت« اعالم خواهد شد تیسا»رقابت« در وب  انی از پا بعد هفته  کیبرنده   7.1

 .منتشر شود یاجتماع  یهاشبکه یهالیو پروفا M4Markets  تیسااو در وب  ر یکه نام، اطالعات و تصو کندی برنده موافقت م 7.2

 : M4Marketsحقوق   .8

1.8 M4Markets  ک یهر    ا ی»رقابت«    ،ی که در هر زمان بدون اطالع قبل  دارد یخود محفوظ م  یحق را برا  نیخود ا  دیبنا به صالحد  

 (: ستیبرخوردار است )فهرست جامع ن  ر یاز حقوق ز   نیکند، لغو کند، و همچن  قیدهد، اصالح کند، تعل  ر یی»رقابت« را تغ  نیا  طیاز شرا

مشابه آن را رد کند، نگه    ا ی  یمشتر   ز یسوءاستفاده آم  یشده از »رفتار معامالتحضور در »رقابت« و هرگونه منفعت حاصل  8.1.1 

 برداشت کند  ای دارد 

 :رفتار سوءاستفاده آمیز یعنی )این فهرست جامع نیست(
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i. ینشان کینام با بار ثبت نیچند IPبدون کسب  یشرکت کردن اشخاص ثالث در »رقابت« از طرف مشتر  ل،یپروفا نی، چند

 الزم؛  یمجوزها

ii. سک، یکسب سود بدون ر   یتالش برا  ای  نگیهج  ،یکه ممکن است به عنوان تقلب محسوب شود، دستکار   یمعامالت  یهات یفعال  

 . قهی( دق2بستن معامالت ظرف کمتر از دو  ) ایند، باز کردن بسته شو ایباز  ر یکه با تأخ یمعامالت

کننده  مشخص شود که شرکت  ا ی»رقابت« سوءاستفاده کرده مضنون شود و/  نیاز قوان  یایمشتر   نکهینسبت به ا  M4Marketsاگر    8.2

  د یمحفوظ است که در هر زمان و به صالحد«  M4Markets»    یحق برا   نیداشته است، ا  ز یسوءاستفاده آم  یرفتار معامالت  یبه هر نحو

  ییهات یمورد در موقع  نی. ادی انجام ده  ز ین  یگر یحذف کند و بسته به نوع سوء استفاده، اقدامات د  « را از »رقابت  یخود بالفاصله مشتر 

امات را برآورده  الز   یدر ارتباط با »رقابت«، نتوانند برخ  M4Markets  یمقرر ازسو  یمهلت زمان  یط  انیکه مشتر   شودی اعمال م

 کنند.

M4Markets 8.3 لغو »رقابت« ندارد.  ا ی قیاز اصالح، تعل  یناش یامدهایدر قبال پ یتیمسئول چیه 

 متفرقه: 9. 

  دهیچیپ ی ، که محصوالت مالCFDمعامله  دانندی که کامالً م کنندیو اعالم م  ق یتصد کنند،ی نام م»رقابت« ثبت   نیکه در ا یانیمشتر  9.1

. ستندیمناسب ن  گذارانهیهمه سرما  یاند و براهمراه   جیلور   لیپول به دل  عیاز دست دادن سر   سکیر   یهستند، با سطح باال  جیلور   یو دارا

از دست دادن    سکیتوان تحمل ر   نکهیا  نیرا دارند و همچن  یکاف  ییآشنا  CFDبا نحوه کارکرد    ایکه آ  رندید در نظر بگیبا  انیمشتر 

 .          ر یخ ای را دارند  شانهیسرما


