بمناسبة احتف االت الشعب المغربي بذكرى ثورة الملك و الشعب
و عيد الشباب و المجيد للنة .2016
ثشزاكخ ٔ رؼبٌٔ يغ يجهض يقبطؼخ طٛذ٘ ثهٕٛط ثبنذار انجٛضبء

انجبيؼخ انًهكٛخ انًغزثٛخ نهشطزَج
رُظــو

ثطٕنخ انًغزة انفزدٚخ انًفزٕحخ ف ٙانشطزَج
نهزجبل ٔ انظٛذاد نًٕطى 2016/2015
يــٍ  17إنـــٗ  21غشذ ،2016
ثقبػخ انًزكت انزٚبض ٙانؼزث ٙثٍ يجبرك ،سَقخ يحًذ طًٛحخ ،ثبنذار انجٛضبء.

دعوة رسممة لل ممي ااألندة المننودة تح
لواا الجااعة المللمة المغربمة للششرألن برسس الموسس الردااي.2016/2015
ذُفٛزا نهثشَايج انجايؼ ٙتشسى انًٕسى ٚ ،2016/2015ششفُ ٙأٌ أدػٕ اإلخٕج
انًحرشي ٍٛسئٛساخ ٔ سؤساء األَذٚح انشٚاضٛح انٕطُٛح ف ٙانشطشَج ،إنٗ انًشاسكح فٙ
انثطٕنح انٕطُٛح انفشدٚح انًفرٕحح نهشطشَج نهشجال ٔ انسٛذاخ انًمشس ذُظًٓٛا ف ٙانفرشج
انًًرذج يٍ  17إنٗ  21غشد  ،2016تماػح انًشكة انشٚاض ٙانؼشت ٙتٍ يثاسن ،انكائٍ
ػُٕآَا تضَمح يحًذ سًٛحح( ،لشب يحطح انًسافش )CTM ٍٚتانذاس انثٛضاء.
نزا ،فانًشجٕ يٍ انسادج سئٛساخ ٔ سؤساء األَذٚح انًحرشي ٍٛذأكٛذ يشاسكح الػثٓٛى فٙ
ْزِ انثطٕنح ف ٙأجم ال ٚرؼذٖ  13غشد  ،2016ػثش انثشٚذ انًضًٌٕ أٔ ػثش انثشٚذ
اإلنكرشَٔ ٙنهجايؼح انًهكٛح انًغشتٛح نهشطشَج frmechecs1963@gmail.com
ٔ نهًضٚذ يٍ انًؼهٕياخ فْ ٙزا انًٕضٕعٚ ،شجٗ صٚاسج انًٕلغ اإلنٛكرشَٔ ٙنهجايؼح
 ٔ www.frme.netكزا نصفحح انفاٚسثٕن Mustapha Amazzal :
يــــــغ أصكـٗ انرحٛـاخ.
أدَاِ ،انُظاو انذاخه ٙنهثطٕنح.
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ألناا للبشولة الوونمة الفرددة المفتوحة للر اا و اللمنات برسس الموسس2016/2015

 فززح ٔ يكبٌ رُظٛى انجطٕنخ :
ــ فززح انجطٕنخ انٕطُٛخ

 :يا ت 21 ٔ 17 ٍٛغشد .2016

ــ يكبٌ اطزقجبل انًشبرك : ٍٛلاػح انًشكة انشٚاض ٙانؼشت ٙتٍ يثاسن ،تضَمح يحًذ سًٛحح ،لشب
يحطح ٔ CTMسظ يذُٚح انذاس انثٛضاء أٔ تًكاٌ إلايرٓى انًحذدج يٍ
طشف انجايؼح انًهكٛح انًغشتٛح نهشطشَج أدَاِ.
ــ قبػـخ احزضـبٌ انجطـٕنخ  :لاػح انًشكة انشٚاض ٙانؼشت ٙتٍ يثاسن ،تضَمح يحًذ سًٛحح ،لشب
يحطح ٔ CTMسظ يذُٚح انذاس انثٛضاء.
ــ يكــبٌ إقبيـخ انًشبرك 1 : ٍٛـ تفُذق "انذاس انثٛضاء" (فُذق َ 3جٕو) ،تشاسع يحًذ انضسلطَٕ ٙتانمشب
يٍ "تٍ جذٚح".
 2ـ تفُذق "انذٕٚاٌ" (فُذق َ 4جٕو" ،تشاسع حسٍ انصغٛش تانمشب يٍ
يحطح  CTMنهًسافش ٍٚتانذاس انثٛضاء.
ـ ٚسرفٛذ انًشاسكٌٕ يٍ اإللايح تانفُذل ٍٛانًزكٕس ٍٚأػالِ يغ ٔجثح انفطٕس
حسة انطهة ٔ انًماػذ انًرٕفشج.
ـ ٚرٕصم انًشاسكٌٕ انز ٍٚأكذٔا يشاسكرٓى تصفح سسًٛح ترؼ ٍٛٛيكاٌ
إلايرٓى كراتح ػثش انثشٚذ اإلنٛكرشَٔ.ٙ
ــ يكــبٌ رغذٚخ انًشبركٛـٍ  :تًشافك انًشكة انشٚاض ٙانؼشت ٙتٍ يثاسن (يكاٌ انهؼة) ،تانذاس انثٛضاء.

 انًحبٔر انؼبيخ :
ــ بطولة المغرب الفردٌة المفتوحة للرجال؛
ــ بطولة المغرب الفردٌة المفتوحة للسٌدات؛
ــ اجتماع المكتب المدٌري للجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج.
ــ أبواب مفتوحة لتعلٌم الشطرنج و التعرٌف بمبادئه و قواعده األساسٌة.
ــ افتتاح المدرسة الرٌاضٌة فً الشطرنج التابعة لمقاطعة سٌدي بلٌوط تحت إشراف
الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج.

 شزٔط انزظجٛم ف ٙانجطٕنخ ٔ رطٕو االشززاك :
ــ البطولة الوطنٌة الفردٌة للرجال و السٌدات مفتوحة فً وجه كل العب مغربً ٌتوفر على بطاقة
جامعٌة صالحة للموسم الرٌاضً  2016/2015و حاصل على الرقم االستداللً الدولً "."ID FIDE
ــ كل العب ٌتوفر على رخصة جامعٌة صالحة للموسم الجاري (  )2016/2015و ال ٌتوفر على الرقم
االستداللً الدولً "  ، "ID FIDEفال ٌجوز له المشاركة فً البطوالت الوطنٌة ،و ٌجب على كل العب راغب
فً المشاركة أن ٌطلب الرقم الدولً من الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج (اإلدارة التقنٌة الوطنٌة) ،هذه األخٌرة
تتكلف بجمٌع اإلجراءات اإلدارٌة و التقنٌة و المالٌة للحصول علٌه لدى االتحاد الدولً للشطرنج نٌابة عن
الالعبٌن.
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ــ ٌجب أن تكون الرخص الجامعٌة مستوفٌة لجمٌع الشروط المنصوص علٌها فً نظام البطوالت
الوطنٌة ،و ٌتم المراقبة القبلٌة للرخص و اكتتاب وثائق التأمٌن.
ــ كل ناد لم ٌقم باكتتاب وثٌقة تأمٌن العبٌه أو لم ٌقم بتأدٌة واجب التأمٌن لدى الجامعة الملكٌة المغربٌة
للشطرنج المحدد فً مبلغ عشرة (  )10دراهم عن كل العب ،فال ٌجوز له المشاركة فً البطوالت الوطنٌة ،و
ٌجب تأدٌة المبلغ قبل المشاركة فً أٌة بطولة.
ــ نظرا ألهمٌة التأمٌن عن األضرار الناجمة عن المشاركة فً التظاهرات الرٌاضٌة ،فإن الجامعة
الملكٌة المغربٌة للشطرنج لن تقبل أي استثناء من بٌن الطلبات الواردة علٌها.
ــ ٌجب تحمٌل استمارات المشاركة من الموقع الرسمً للجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج
 www.frme.netو بعثها عبر البرٌد اإللكترونً الرسمً للجامعة  frmechecs1963@gmail. :فً أجل
ال ٌتعدى  13غشت  ،2016باعتماد التوقٌت اإلداري للمملكة.
 650درهما) ،ال تشمل اإلقامة
ــ إن رسوم االشتراك فً البطولة المشار إلٌها فً الجدول أدناه (
و التغذٌة بل هً خاصة بالتزام الالعب بالمشاركة فً التظاهرة و مساهمة الالعب فً التنظٌم ،بحٌث أن
خدمات اإلقامة و التغذٌة توفرها الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج بشراكة مع مقاطعة سٌدي بلٌوط ،مجانا،
و ٌستفٌد منها المشاركون القاطنون داخل مدٌنة الدار البٌضاء و خارجها ،و ال ٌجوز االحتجاج علٌها و بأي
شكل من األشكال.
ــ اإلقامة متوفرة فقط للمشاركٌن خارج مدٌنة الدار البٌضاء و تحت الطلب ،أما التغذٌة فٌستفٌد منها
جمٌع المشاركٌن بما فٌهم القاطنٌن بمدٌنة الدار البٌضاء و تحدٌدا وجبتً الغذاء و العشاء.
ــ ٌجب أن تؤدى رسوم االشتراك لدى أمانة مال الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج مقابل وصل ٌُسلّم
فً الحال ،أو بواسطة تحوٌل بنكً على الحساب الرسمً للجامعة رقم :

007 780 000 351 2 000000 106 33
بالتجاري وفا بنك ،وكالة مصطفى المعانً بالدار البٌضاء.
ــ ٌجب أن ٌبعث مطبوع المشاركة و وصل أداء رسوم االشتراك إلى كتابة الجامعة الملكٌة المغربٌة
للشطرنج عبر البرٌد اإللكترونً أعاله.
ــ استمارة المشاركة و وصل األداء ٌُؤكدان المشاركة الفعلٌة فً إحدى البطوالت المُبرمجة.
ــ تسلم لكل العب شارة '' ''Badgeتحمل بٌانات المشارك الذي ٌجب االحتفاظ به طٌلة فترة البطولة.
ــ حمل الشارة '' ٌ ''Badgeعطً الحق فً ولوج قاعة اللعب و مكان اإلقامة و التغذٌة و جمٌع األماكن
األخرى للبطولة.

 اإلقبيــخ ٔ انزغذٚـــخ :
 3وجبات
ــ توفر الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج ،اإلقامة و التغذٌة مجانا للمشاركٌن المقبولٌن (
رئٌسٌة فً الٌوم بالنسبة للقاطنٌن خارج الدار البٌضاء و وجبتٌن "الغذاء و العشاء" بالنسبة للقاطنٌن داخل الدار
البٌضاء) ،و ال ٌسمح باالحتجاج فً هذا الموضوع.
ــ ٌستفٌد المشاركون المقبولون فً البطولة من :
 اإلقامة  :ابتداء من لٌلة ٌوم األربعاء  2016/08/17إلى غاٌة ٌوم األحد 2016/08/21
(و ٌجب مغادرة مقرات اإلقامة قبل الساعة  12.00زواال من ٌوم األحد .)2016/08/21
 التغذٌة  :متوفرة ابتداء من وجبة عشاء ٌوم األربعاء  2016/08/17إلى غاٌة وجبة غذاء
ٌوم األحد .2016/08/21
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** جدول رقم ٌُ 1بٌن نوع رسوم االشتراك المفروضة على المشاركٌن **

رسوم االشتراك
فً
البطولة الوطنٌة

أصناف المشاركٌن
فً البطولة الوطنٌة للرجال و السٌدات
* الصنف  : 1القاطنون
خارج مدٌنة الدار البٌضاء أو المشاركون
الراغبون فً اإلقامة أو التغذٌة أو هما معا
* الصنف  : 2القاطنون بمدٌنة الدار البٌضاء
و نواحٌها أو الذٌن ال ٌرغبون فً اإلقامة
أو التغذٌة أو هما معا

 650درهما
 650درهما

آجال دفع رسوم
المشاركة فً
البطولة
ٌجب تأدٌة رسم
االشتراك ٌُ ْمنته ،فً
أجل ال ٌتعدى تارٌخ
 13غشت 2016
باعتمـاد التوقٌت
اإلداري للمملكـة

** جدول رقم ٌُ 2بٌن نوع اإلقامة المخصصة للمشاركٌن **

اسم الفندق
اإلقامة بفندق "الدار البٌضاء" بابن
جدٌة ،قرب شارع الزرقطونً
اإلقامة بفندق "الدٌوان" مكان اللعب
أمام محطة CTM

تصنٌف
الفندق

أرغب فً االستفادة من غرفة
(ٌجب تحدٌد نوع الغرفة المرغوب فً اإلقامة بها)
غرفة رباعٌة

غرفة ثالثٌة

غرفة زوجٌة غرفة فردٌة

 3نجوم

مجانا

مجانا

 1200دهـ

 1600دهـ

 4نجوم

 700دهـ

 900دهـ

 1500دهـ

 2000دهـ

ــ ٌستفٌد جمٌع المشاركٌن بصفة مجانٌة ،من غرفة رباعٌة أو ثالثٌة ـ حسب الغرف المتوفرة ـ و ذلك
بفندق "الدار البٌضاء" الكائن عنوانه بابن جدٌة ،قرب شارع الزرقطونً بالدار البٌضاء ،و توفر الجامعة الملكٌة
المغربٌة للشطرنج حافلة لنقل المشاركٌن لتسهٌل تنقلهم من الفندق إلى مكان اللعب مرتٌن فً الٌوم (مرة ذهابا
فً الفترة الصباحٌة ابتداء من الساعة  9.00صباحا و مرة إٌابا فً الفترة المسائٌة ابتداء من الساعة العاشرة
لٌال).
ــ بالنسبة للراغبٌن فً أصناف أخرى من الفنادق أو الغرف الزوجٌة أو المنفردة (حسب الطلب) فعلٌهم
دفع ثمن إضافً بسعر تفضٌلً حسب األسعار المشار إلٌها أعاله.
ــ جمٌع الرسوم (رسم المشاركة و الثمن اإلضافً للغرف) ٌجب تأدٌتها قبل تارٌخ  13غشت ،2016
باعتماد التوقٌت اإلداري ،بحٌث أنه بعد انصرام هذا األجل ،فإن الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج تصبح غٌر
مُلزمة بتوفٌر اإلقامة أو التغذٌة للمتأخرٌن فً دفع الرسوم أو المتأخرٌن فً تأكٌد المشاركة.
ــ ٌجب على كل مشارك تأكٌد مشاركته فً أجل ال ٌتعدى  13غشت  ،2016مع ضرورة اإلشارة فً
طلبه إلى صنف الفندق و نوع الغرفة اللذٌن ٌرغب فٌهما.

 انجٕائـش انًبنٛــخ :
ــ ُتخصص الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج جوائز مالٌة هامة تشجٌعا منها للمشاركٌن ،و ذلك بقٌمة
 34.500درهما ،موزعة على الفائزٌن فً البطولتٌن ،على النحو التالً :
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 - 1ثبنُظجخ نهجطٕنخ انٕطُٛخ انفزدٚخ " رجبل " :
 انجبئشح األٔنٗ  10.000.00 :دْـ  +كأص انجطٕنخ  +شٓبدح االطزحقبق. 6.000.00دْـ
 انجبئشح انثبَٛخ : 4.000.00دْـ
 انجبئشح انثبنثخ : 2.000.00دْـ
 انجبئشح انزاثؼخ : 1.000.00دْـ
 انجبئشح انخبيظخ : 500.00دْـ
 انجبئشح انظبدطخ :ــ ٌحق للجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج تعدٌل قٌمة الجوائز المالٌة المخصصة فً البطولة الوطنٌة
للرجال ،حسب عدد المشاركٌن فً البطولة شرٌطة اإلعالن عن ذلك قبل انطالق الجولة األولى.
 - 2بالنسبة للبطولة الوطنٌة الفردٌة " سٌدات " :
 انجبئشح األٔنٗ  5.000.00 :دْـ  +كأص انجطٕنخ  +شٓبدح االطزحقبق. انجبئشح انثبَٛخ  3.000.00 :دْـ 1.500.00دْـ
 انجبئشح انثبنثخ : 1.000.00دْـ
 انجبئشح انزاثؼخ : انجبئشح انخبيظخ  500.00 :دْـــ ٌحق للجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج تعدٌل قٌمة الجوائز المالٌة المخصصة فً البطولة الوطنٌة
للسٌدات حسب عدد المشاركات فً البطولة شرٌطة اإلعالن عن ذلك قبل انطالق الجولة األولى.
ــ فً حالة التساوي فً النقطٌ ،طبق نظام "هورت" فً تقسٌم الجوائز المالٌة.

 اػزًبد انجطٕنخ نذٖ االرحبد انذٔن ٙنهشطزَج :
 2016/2015معتمدة من طرف
ــ البطولة الوطنٌة الفردٌة للرجال و السٌدات فً الشطرنج لموسم
االتحاد الدولً للشطرنج ،و ٌُعفى جمٌع المشاركٌن من أداء الرسوم المفروضة على اعتماد التظاهرات الدولٌة.

 قبَــٌٕ انجطٕنخ انٕطُٛخ نهزجبل ٔ انظٛذاد :
ــ ٌتم تطبٌق القوانٌن العامة لالتحاد الدولً للشطرنج و أنظمة الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج فً
البطولة الوطنٌة للرجال و السٌدات برسم الموسم الرٌاضً .2016/2015
ــ ُتجرى جمٌع البطوالت حسب الطرٌقة السوٌسرٌة فً  9جوالت على األقل.
ــ سرعة اللعب فً البطوالت تحدد فً  90دقٌقة لكل العب (ة) مع إضافة  30ثانٌة عن كل نقلة
(نظام فٌشر).
.

ــ ال ٌُقبل عرض التعادل إال بعد لعب  30نقلة.
ــ كل العب (ة) غاب لحظة انطالق الجولة ٌخسر المقابلة ،و ٌجب أن ٌكون الالعب جالسا فً مقعده
لحظة االنطالقة الرسمٌة و فً كل جولة.
ــ كل العب (ة) غاب مرتٌن خالل البطولة بدون عذر مقبول ٌُشطب علٌه منها مع فرض عقوبات تأدٌبٌة.
ــ التزوٌج و النتائج ستنشر على الموقع www.chess-results.com :
ــ ٌتم نشر نظـام كسـر التعـادل الخاص بكل بطولة قبل انطالق الجولة األولى.
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 نجُخ انزحكٛى ف ٙانجطٕنخ :
ــ ٌُشرف على تحكٌم الدورة الحكم الدولً القاموس عبد الرحٌم بمساعدة الحكم الدولً عبد الفتاح عكور
و كذا الحكام الوطنٌٌن المرشحٌن لنٌل لقب "حكم فدٌرالً" من بٌن الحكام الذٌن اجتازوا االختبارٌن األخٌرٌن فً
 ،Normesو هم
الدورة الدولٌة لسنة  2015بمدٌنتً الدار البٌضاء و أكادٌر ،وٌحصل الحكام على درجاتهم
تحدٌدا السادة :
* الحكم الوطنً محمد الحٌمر ،حكم مساعد؛
* الحكم الوطنً رشٌد فحلً ،حكم مساعد؛
* الحكم الوطنً عبد الكرٌم المخلص ،حكم مساعد؛
* الحكم الوطنً خالد العماري ،حكم مساعد؛
* الحكم الوطنً جمال مصلى ،حكم مساعد.

 نجُخ االطزئُبف :
 لجنة االستئناف الخاصة بالبطولة تضم  5أشخاص :* مدٌر البطولة أو من ٌنوب عنه.
* الحكم الرئٌسً.
*  03العبٌن لدٌهم إلمام بقانون االتحاد الدولً للشطرنج و بأنظمة الجامعة الملكٌة المغربٌة
للشطرنج.
ــ جمٌع االحتجاجات ٌجب أن ُتقدم كتابة إلى الحكم الرئٌسً أو مدٌر البطولة أو نائب مدٌر البطولة ،فً
 300درهما عن كل احتجاج
أجل ال ٌتعدى ساعة واحدة قبل انطالق الجولة الموالٌة ،مع أداء رسما قدره
أو طعن.
ــ فً حالة قبول االحتجاج أو الطعنٌُ ،ر ّد المبلغ إلى صاحب الطلب ،غٌر ذلك ال ٌُمكن المطالبة باسترجاع
المبلغ بحٌث ٌصبح المبلغ من حق الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج.
ــ ال ٌحق لعضو لجنة االستئناف أن ٌشارك فً اتخاذ قرار ٌتعلق بمسألة تهمه أو تهم النادي الذي ٌنتمً
إلٌه ،و فً هذه الحالة ٌحق له المشاركة فً المناقشات بصفة مالحظ.
ــ تتخذ القرارات باألغلبٌة و فً حالة تساوي األصوات ُترجح كفة رئٌس اللجنة.
ــ ٌُمنع منعا كلٌا استعمال أٌة وسٌلة أخرى للطعن أو االحتجاج طٌلة إجراء البطولة أو قبلها أو بعدها بدون
الطعون القانونٌة المنصوص علٌها فً هذا النظام الداخلً و فً أنظمة االتحاد الدولً للشطرنج.
ــ ٌُمنع منعا كلٌا على كل مسؤول أو العب االحتجاج أو الطعن فً قرار ال ٌهمه أو ال ٌهم العب النادي
الذي ٌنتمً إلٌه ،تحت طائلة التعرض للطرد من المنافسة أو لعقوبات أخرى إضافٌة ٌحددها المكتب المدٌري.
ــ ٌُمنع منعا كلٌا االحتجاج أو الطعن باستعمال وسائل االحتجاج النقابٌة كحمل الشارات أو ما شابه ذلك،
تحت طائلة التعرض للطرد من المنافسة أو لعقوبات أخرى إضافٌة ٌحددها المكتب المدٌري.

 يقزضٛبد أخزٖ :
ــ ٌعمل مدٌر البطولة و كذا الحكم الرئٌسً على نشر هذا النظام الداخلً لتمكٌن جمٌع المشاركٌن فً
البطولة االطالع علٌه.
ــ ٌجب الحرص على نشر نظام البطولة مع أنظمة كسر التعادل المطبقة.
ــ على ممثلً الالعبٌن المشاركٌن فً البطولة حضور اجتماع اللجنة التقنٌة للبطولة المنعقد ٌوم األربعاء
 17غشد  ،2016ػهٗ انساػح انثانثح تؼذ انضٔال ،تماػح انًشكة انشٚاض ٙانؼشت ٙتٍ يثاسن تضَمح يحًذ سًٛحح،
تانذاس انثٛضاء.
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ــ ٚرى حصش الئحح انًشاسك ٍٛف ٙانثطٕنح انٕطُٛح انفشدٚح انًفرٕحح نهشطشَج انخاصح تانشجال ٔ انسٛذاخ
ٕٚو  14غشد  2016تاػرًاد انرٕلٛد اإلداس٘ نهًًهكح.
ــ ٚؼًم انحكى انشئٛس ٙػهٗ َشش انالئحح انُٓائٛح نهًشاسك ٍٛف ٙانثطٕنر ٍٛأػالِ ٕٚو
يساء ٔ انرضٔٚج ٕٚو  16غشد  2016نٛال.

 15غشد 2016

 انزشايبد انالػج: ٍٛ
 إٌ لثٕل انًشاسكح ف ٙانثطٕنحٚ ،ؼرثش انرضايا تؼـذو االَسحاب يُٓا ٔ ذؼٓذ انالػة (ج) تحضٕس حفهٙاالفرراح ٔ االخرراو ٔاحرشاو انُظاو انذاخه ٙنهثطٕنح.
ـ كم اَسحاب تذٌٔ إرٌ يٍ انحكى انشئٛس ٙأٔ يذٚش انثطٕنح أٔ تذٌٔ يثشس يمثٕلُٚ ،ؼشّض صاحثّ (ْا)
نؼمٕتاخ ذأدٚثٛح ذحذدْا انهجُح انجايؼٛح انرأدٚثٛح.

 نالرصـــبل :
ــ نًضٚذ يٍ انًؼهٕياخ ػٍ انثطٕنح ،انًشجٕ :
 زٌارة الموقع الرسمً للجامعة www.frme.net
 زٌارة الفاٌسبوك الرسمً Mustapha Amazzal
 ربط االتصال بكتابة الجامعة على الرقم  0637322430 :أو على البرٌد اإللٌكترونً الرسمً
للجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج frmechecs1963@gmail.com :
 ربط االتصال برئٌس اللجنة التقنٌة الوطنٌة السٌد خالد بشام على الرقم 0673526482 :
 ربط االتصال بالمدٌر التقنً الوطنً السٌد عبد الفتاح عكور على الرقم 0663722770 :

 انجزَبيــج انؼبو نهجطٕنخ :
انٛـــــــٕو

انزبرٚـخ

األرثؼبء

 17غشذ 2015

انخًٛض

 18غشذ 2015

انجًؼخ

 19غشذ 2015

انظجذ

 20غشذ 2015

األحذ

 21غشذ 2015

انظبػـخ

انًحــــــبٔر

إنٗ غبٚخ  12.00سٔاال

* اطزقجبل انًشبركٍٛ

 15.00ثؼذ انشٔال

* اجزًــبع انهجُخ انزقُٛخ نهجطٕنخ

 16.30ثؼذ انشٔال
 17.00يظبء
 10.00صجبحب
 17.00يظبء
 10.00صجبحب
 17.00يظبء
 10.00صجبحب
 17.00يظبء
 09صجبحب
 14.00ثؼذ انشٔال
 19.00يظبء

* حفم افززبح انجطٕنخ
* انجٕنخ األٔنٗ
* انجٕنخ انثبَٛخ
* انجٕنخ انثبنثخ
* انجٕنخ انزاثؼخ
* انجٕنخ انخبيظخ
* انجٕنخ انظبدطخ
* انجٕنخ انظبثؼخ
* انجٕنخ انثبيُخ
* انجٕنخ انزبطؼخ
* حفم االخززبو ثزٕسٚغ انجٕائش ػهٗ انفبئشٍٚ

ْ ـــــذا انجزَبيـــج قبثـــــم نهزغٛٛــــــز
 رُظى أَشطخ أخزٖ ثًٕاساح يغ انجطٕنخ ( أثٕاة يفزٕحخ ) ...
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﴿ انجطٕنخ انٕطُٛخ انفزدٚخ انًفزٕحخ ف ٙانشطزَج نهزجبل ٔ انظٛذاد ﴾
يــٍ  17إنـــٗ  21غشذ 2016

 طهت انًشبركخ ٔ انزشاو ثؼذو االَظحبة 
أنـــا الموقــع أسفلــه،
االسم الكامل () 1
أنتمً إلى نادي

....................................................................................... :
:

........................................................................................

أحمل رخصة جامعٌة رقم ........................................................................................ :
أطلب المشاركة فً البطوالت التالٌة (: )2
ـ البطـولـة الوطنٌـة الفردٌــة للرجــــال
ـ البطولـــة الوطنٌــة الفردٌـة للسٌـدات
و أشهد أننً اطلعت على النظام الداخلً للبطولة ،التً تنظمها الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج ،فً
الفترة ما بٌن  17و  21غشت  ،2016بقاعة المركب الرٌاضً العربً بن مبارك ،بمدٌنة الدار البٌضاء.
و ألتزم بمشاركتً فً هذه البطولة ،و أتعهد بعدم االنسحاب منها أو التغٌب خاللها بدون مبرر أو سابق
إشعار.
كما أتعهد باحترام القوانٌن و النظم الفنٌة الجامعٌة و النظام الداخلً للبطولة طٌلة مشاركتً فٌه.
و فً حالة انسحابً غٌر المبرر أو عدم احترامً للنظام الداخلً للبطولة ،أتحمل مسؤولٌتً عن ذلك
و ألتزم بتعوٌض الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج عن جمٌع تكالٌف التنظٌم التً تحددها.
اسم و إمضاء الالعــب :
..........................

ملحوظة :

اسم و إمضاء و طابع رئٌس النادي :
........................................

ٌُعبأ هذا االلتزام من طرف الالعب ،و ٌقدمه بنفسه إلى
مدٌر البطولة أو الحكم الرئٌسً قبــل انطـالق التظاهـرة.
(ٚ )1جت كزبثخ اطى انالػت كبيال ثبنؼزثٛخ ٔ انفزَظٛخ.

( )2ضع عالمة على خانة المطابقة للبطولة المرغوب المشاركة فٌها.
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﴿ انجطٕنخ انٕطُٛخ انفزدٚخ انًفزٕحخ ف ٙانشطزَج نهزجبل ٔ انظٛذاد ﴾
يــٍ  17إنـــٗ  21غشذ 2016

 طهت االطزفبدح يٍ خذيبد اإلقبيخ ٔ انزغذٚخ خالل انجطٕنخ 
أنـــا الموقــع أسفلــه،
االسم الكامل () 1
أنتمً إلى نادي

....................................................................................... :
:

 / ..............................................المدٌنة ............................ :

ٌشرفنً أن أطلب من اللجنة المنظمة للجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج الموافقة على االستفادة من
الخدمات ( )2التالٌة :
ــ اإلقامة و التغذٌة
ــ اإلقامة فقط
ــ التغذٌة فقط
كما ألتمس من اللجنة المنظمة للبطولة التفضل بحجز خدمة اإلقامة حسب اختٌاراتً ( )02التالٌة :

اسم الفندق
اإلقامة بفندق "الدار البٌضاء" بابن
جدٌة ،قرب شارع الزرقطونً
اإلقامة بفندق "الدٌوان" أمام مكان
اللعب أمام محطة CTM

ملحوظة :

تصنٌف
الفندق

أرغب فً االستفادة من :
(ٌجب تحدٌد نوع الغرفة المرغوب فً اإلقامة بها)
غرفة رباعٌة غرفة ثالثٌة غرفة زوجٌة غرفة فردٌة

 3نجوم
 4نجوم

ٚجت أٌ ٚحزص كم الػت (ح) ػهٗ رؼجئخ انطهت أػالِ ٔ إرطبنّ إنٗ كزبثخ انجبيؼخ انًهكٛخ انًغزثٛخ نهشطزَج ػجز ثزٚذْب
اإلنٛكززَٔ ٙقبــل تارٌخ  13غشت  ،2016و ال ٌُقبل أي طلب وصل خارج هذا األجل ،و ٌعتبر الالعب هو

المسؤول على إرسال طلب استفادته من الخدمات المشار إلٌها أعاله و لن ٌُقبل أي استثناء.
(ٚ )1جت كزبثخ اطى انالػت كبيال ثبنؼزثٛخ ٔ انفزَظٛخ.

( )2ضع عالمة على الخانة المناسبة.
بعد توصلها بالطلب ،تقوم اللجنة المنظمة بتعٌٌن الالعبٌن فً إقاماتهم حسب طلباتهم.
ال ٌُقبل أي طلب خارج األجل أو غٌر واضح أو به اختٌارات كثٌرة ...
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