بمناسبة احتف االت الشعب المغربي بذكرى عيد االستق الل
و المسيرة الخضراء لسنة 2016
و بشراكت و حعبون مع مجلس مقبطعت سيدي بليوط ببلدار البيضبء

الجبمعت الملكيت المغربيت للشطروج
حىظــم

الدوري المفخوح للفئبث الصغرى في الشطروج
طيلت يوم األحد  13وووبر ،2016
بقبعت المركب الريبضي العربي به مببرك ،زوقت محمد سميحت ،ببلدار البيضبء.

نظام ادلوري :
ُُٚ ظّى انذٔر٘ طٛهت ٕٚو األحذ ََٕ 13بز  ،2016بمبعت انًزكب انزٚبض ٙانعزب ٙبٍ يببرن ،سَمت
يحًذ طًٛحت ،ببنذار انبٛضبء.
 انذٔر٘ يفخٕح فٔ ٙجّ جًٛع انالعب ٔ ٍٛيًبرط ٙرٚبضت انشطزَج انًُخً ٍٛنألَذٚت انٕطُٛت
انًُضٕٚت ححج نٕاء انجبيعت انًهكٛت انًغزبٛت نهشطزَج ٔ غٛز انًُخً ٔ ،ٍٛانذ ٍٚحخزأح أعًبرْى
ب 20 ٍٛطُت ٔ ألم ،شزٚطت حأكٛذ يشبركخٓى لبم حبرٚخ ََٕ 10بز  ْٕ ٔ 2016آخز أجم نمبٕل
طهببث انًشبركت.
ٚ خى انخظجٛم ف ٙانذٔر٘ يببشزة عبز انبزٚذ اإلنٛكخزَٔ ٙنهجبيعت انًهكٛت انًغزبٛت نهشطزَج أدَبِ
frmechecs1963@gmail.com
ٚ خى حطبٛك لٕاَ ٍٛانجبيعت انًهكٛت انًغزبٛت نهشطزَج ٔ االححبد انذٔن ٙنهشطزَج فْ ٙذا انذٔر٘.
ُٚ جزٖ انذٔر٘ حظب انطزٚمت انظٕٚظزٚت ف 9 ٙجٕالث ٔ ًٚكٍ حغٛٛز عذد انجٕالث حظب عذد
انًشبرك.ٍٛ
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 ححذد طزعت انهعب ف 15 ٙدلٛمت نكم العب يع إيكبَٛت حغٛٛز طزعت انهعب عُذ انضزٔرة.
ٚ خى إعفبء جًٛع انًشبرك ٍٛيٍ ٔاجب انًشبركت.
 حٕفز انجبيعت انًهكٛت انًغزبٛت نهشطزَج ٔجبت غذاء عهٗ شزف جًٛع انًشبرك ٍٛف ٙانذٔر٘ يجبَب.
 حٕفز انجبيعت انًهكٛت انًغزبٛت نهشطزَج جٕائـش ريشٚت ْبيت نالعب ٍٛانفبئش ٍٚعهٗ انُحٕ انخبن: ٙ


















جبئسة الفبئس (ة) ببلدوري.
جبئسة أفضل العب في فئت أقل مه  6سىواث.
جبئسة أفضل العبت في فئت أقل مه  6سىواث.
جبئسة أفضل العب في فئت أقل مه  8سىواث.
جبئسة أفضل العبت في فئت أقل مه  8سىواث.
جبئسة أفضل العب في فئت أقل مه  10سىت.
جبئسة أفضل العبت في فئت أقل مه  10سىت.
جبئسة أفضل العب في فئت أقل مه  12سىت.
جبئسة أفضل العبت في فئت أقل مه  12سىت.
جبئسة أفضل العب في فئت أقل مه  14سىت.
جبئسة أفضل العبت في فئت أقل مه  14سىت.
جبئسة أفضل العب في فئت أقل مه  16سىت.
جبئسة أفضل العبت في فئت أقل مه  16سىت.
جبئسة أفضل العب في فئت أقل مه  18سىت.
جبئسة أفضل العبت في فئت أقل مه  18سىت.
جبئسة أفضل العب في فئت أقل مه  20سىت.
جبئسة أفضل العبت في فئت أقل مه  20سىت.

 انحكى انزئٛظ ٙنهذٔر٘  :عبذ انمبدر نًٕ ،ُٙٚحكى فذٚزان ٙف ٙانشطزَج/انزببط.
 انحكبو انًظبعذٌٔ  :ـ عبذ انُب ٙانزج ،ٙحكى ٔطُ/ٙيكُبص.
ـ عبذ انكزٚى انًخهص ،حكى ٔطُ/ٙانذار انبٛضبء.
ـ رشٛذ فحه ،ٙحكى ٔطُ/ٙانذار انبٛضبء.
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ـ يحًذ انحًٛز ،حكى ٔطُ/ٙابٍ أحًذ.
ـ عبذ انٕاحذ أشخٕن ،حكى ٔطُ/ٙحبرٔداَج.
ـ أحًذ ٚحٛبٔ٘ ،حكى ٔطُ/ٙانجذٚذة.
ـ عشٚز انعظبٔ٘ ،حكى ٔطُ/ٙفبص.
 يٍ أجم االحصبل :





 :عبذ انفخبح عكٕر ،انًذٚز انخمُ ٙانٕطُ.ٙ
مدير الدوري
 :خبنذ بشبو ،رئٛض انهجُت انخمُٛت انٕطُٛت.
وبئب مدير الدوري
َ :بدٚت انظبٛخ( ٙانٓبحف) 06 37 32 24 30
الخسجيل و الكخببت
المسبعدة في الخسجيل و الكخببت  :يزٚى انشكزأ٘.

 انبزَبيج انعبو نهذٔر٘ :
 يوم السبج  12وووبر : 2016
 عهٗ انظبعت  15.00بعذ انشٔال  :حصز انالئحت انُٓبئٛت نهًشبرك.ٍٛ يوم األحد  13وووبر : 2016
 يٍ انظبعت  8.00إنٗ انظبعت  9.00صببحب  :حذلٛك الئحت انًشبرك ٔ ٍٛإجزاءعًهٛت انخشٔٚج.
 يٍ انظبعت  9.00 :صببحب إنٗ انظبعت  9.45صببحب َ :شز انالئحت انُٓبئٛت نالعبٍٛانًشبرك ٍٛيع انخشٔٚج داخم لبعت انهعب.
 عهٗ انظبعت  10.00 :صببحب  :اَطالق انجٕنت األٔنٗ. عهٗ انظبعت  14.00 :بعذ انشٔال ٔ :جبت غذاء جًبعٛت عهٗ شزف انًشبرك.ٍٛ عهٗ انظبعت  15.30 :بعذ انشٔال  :اطخئُبف انذٔر٘ بإجزاء انجٕنت انظببعت. عهٗ انظبعت  18.30.00 :يظبء  :حفم اخخخبو انذٔر٘ ٔ حٕسٚع انجٕائش عهٗانفبئش.ٍٚ
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