ٔهبٌخ اٌدوزح زلُ (ِٕ ِٓ )24بفسبد وأس اٌعسش
ثسسُ اٌّىسُ اٌسٌبضً 2016/2015

اٌجهخ إٌّظّخ

-------------------------------- :اٌدبِؼخ اٌٍّى١خ اٌّغشث١خ ٌٍؾطشٔح ثزٕغ١ك  ٚرؼبِ ْٚغ ٔبد ٞاٌٌٍٍ ّْٛ١ؾطشٔح
ثجشوبْ  ٚثؾشاوخ ِغ اٌّدٍظ اٌجٍذٌّ ٞذٕ٠خ ثشوبْ.

اإلشساف اٌعبَ

ٚ :صاسح اٌؾجبة  ٚاٌش٠بضخ.

ِىــــبْ اٌٍعــــت

 :إٌبد ٞاٌثمبف٠ٌٍّٛ ٟخ ثؾبسع ِسّذ اٌخبِظ ثجشوبْ.

اٌفزـــــــــــــــــسح

 20 ِٓ :إٌ 24 ٝؽزٕجش .2016

شسوط اٌّشبزوــخ

٠ :ؾبسن ف ٟاٌذٚسح اٌفشق اٌٛطٕ١خ إٌّخشطخ ثبٌدبِؼخ ثشعُ اٌّٛعُ اٌش٠بضٟ
 ،2016/2015اٌّؤٍ٘خ ػٓ اإللقبئ١بد اٌد٠ٛٙخ ٟ٘ ٚ ،رسذ٠ذا :
* عٓ اٌعصجخ اٌجهىٌخ اٌىسطى ٌٍشطسٔج :
 -1فريق جمعية تاغبالوت للشطرنج/القصيبة.
 -2فريق جمعية الرجاء الجديدي للشطرنج/الجديدة.
 -3فريق جمعية الفرس األصيل للشطرنج/خريبكة.
 -4فريق جمعية مشعل حازم للشطرنج/البيضاء.
 -5فريق جمعية القلعة البيضاء للشطرنج/البيضاء.
 -6فريق جمعية الفرس الذهبي للشطرنج/البيضاء.
* عٓ اٌعصجخ اٌجهىٌخ اٌجٕىثٍخ ٌٍشطسٔج :
 -7فش٠ك ِٕبسح اٌؾطشٔحِ/شاوؼ.
 -8فريق النادي الروداني للشطرنج/تارودانت.
 -9فريق أولمبيك الدشيرة للشطرنج/الدشيرة.
 -10فريق نادي الكوكب المراكشي للشطرنج/مراكش.
 -11فريق جمعية أمل تيزنيت للشطرنج/تيزنيت.
* عٓ اٌعصجخ اٌجهىٌخ اٌشّبٌٍخ اٌغسثٍخ ٌٍشطسٔج :
 -12فش٠ك اثٓ ثطٛطخ ٌٍؾطشٔح/اٌشثبط.
 -13فش٠ك اتحاد الفتح الرياضي/الرباط.
 -14فش٠ك ألوان فنية للشطرنج/شفشاون.
 -15فريق شباب تطوان للشطرنج/تطوان.
* عٓ اٌعصجخ اٌجهىٌخ اٌشسلٍخ ٌٍشطسٔج :
 -16فش٠ك السكك الحديدية للشطرنج/وجدة.
 -17فش٠ك البرج التازي للشطرنج/تازة.
18ـ فريق النجاح الرياضي المكناسي للشطرنج.
* اٌفسق اٌّؤهٍخ ِجبشسح إٌى اٌّسحٍخ إٌهبئٍخ :
 -19فش٠ك اٌشخبء اٌش٠بض/ٟاٌذاس اٌج١ضبء (اٌفبئض ثبٌذٚسح اٌّبض١خ)
 -20فش٠ك اٌٌٍٍ ّْٛ١ؾطشٔح ثجشوبْ (إٌبد ٞإٌّظُ ٌٍّشزٍخ إٌٙبئ٠خ)
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اإللبِخ

 :ــ ثبٌٕبد ٞاٌثمبف٠ٌٍّٛ ٟخ ثؾبسع ِسّذ اٌخبِظ ثجشوبْ.
ــ ثفٕذق اٌضاو.ٟ
ــ ثفٕذق ِبخ١غز١ه.

اٌزغرٌخ

 :ثبٌٕبد ٞاٌثمبف٠ٌٍّٛ ٟخ ثؾبسع ِسّذ اٌخبِظ ثجشوبْ ،اثزذاء ِٓ ٚخجخ ػؾبء
 َٛ٠اٌثالثبء  2016/09/20إٌ ٝغب٠خ ٚخجخ غزاء  َٛ٠اٌغجذ 2016/09/24
ثبٌٕغجخ ٌٍّغبدس ٚ ،ٓ٠إٌ ٝغب٠خ ٚخجخ فطٛس  َٛ٠األزذ  2016/09/25ثبٌٕغجخ
ٌٍّؾبسو ٓ١ف ٟاٌذٚس ٞاٌٛطٕ ٟاٌثبٌث ٌّذٕ٠خ ثشوبْ )دٚس ٞعٍّ١بْ غٕفبس(.

زســـُ االشزـــسان  :رُؼف ٝخّ١غ اٌفشق اٌّؾبسوخ ِٓ أداء سع َٛاالؽزشان ف ٟاٌذٚسح  ٚاٌشعَٛ
األخش ٜاٌّفشٚضخ الػزّبد اٌذٚسح ٌذ ٜاالرسبد اٌذٌٍ ٌٟٚؾطشٔح ،ػٍ ٝأْ
رزىٍف اٌدبِؼخ اٌٍّى١خ اٌّغشث١خ ٌٍؾطشٔح ثغذاد ٘زٖ اٌشع١ٔ َٛبثخ ػٓ األٔذ٠خ
اٌٛطٕ١خ.
لبٔىْ اٌدوزح

 -1 :اٌزٕظٍــــــُ :
 رُدشٙٔ ٜب٠خ دٚس ٞوأط اٌؼشػ ٚفك اٌطش٠مخ اٌغ٠ٛغش٠خ ف 7 ٟخٛالد ػٍ ٝاأللً. ّ٠ىٓ ٌٍدٕخ اٌزسى ُ١رغ١١ش ػذد اٌدٛالد إرا اسرأد رٌه ،ثزٕغ١ك ِغ اٌٍدٕخ اٌزمٕ١خ اٌٛطٕ١خ.- 2سسعـــــخ اٌٍعــــــت :
 رسذد عشػخ اٌٍؼت ٚفك ٔظبَ ف١ؾش ثّؼذي  65دل١مخ ٌىً الػت  ٚإضبفخ 30ثبٔ١خ ػٓ وً ٔمٍخ ِغ إخجبس٠خ رغد ً١إٌمالد إٌٙٔ ٝب٠خ اٌّمبثٍخ.
 ّ٠ىٓ ٌٍدٕخ اٌزسى ُ١رؼذ ً٠عشػخ اٌٍؼت ثزٕغ١ك ِغ اٌٍدٕخ اٌزمٕ١خ اٌٛطٕ١خ. - 3إٌظـــــبَ اٌّطجــــك :
 ٠طجك ف ٟاٌذٚس ٞلبٔ ْٛاٌدبِؼخ اٌٍّى١خ اٌّغشث١خ ٌٍؾطشٔح ٔ ٚظبَ االرسبداٌذٌٍ ٌٟٚؾطشٔح ثّب ف ٟرٌه زبالد وغش اٌزؼبدي.
 ٠دت ػٌٍ ٝدٕخ اٌزسىٔ ُ١ؾش لبٔ ْٛوغش اٌزؼبدي لجً ثذء اٌذٚس.ٞ اٌذٚسح ِؼزّذح ِٓ طشف االرسبد اٌذٌٍ ٌٟٚؾطشٔح. - 4رىىٌـــٓ اٌفـــــسق :
 ٠زى ْٛاٌفش٠ك ِٓ  4الػج ٚ ٓ١الػت ٚازذ ازز١بط.ٟ لجً أطالق اٌذٚس ٞثخّغخ ػؾش دل١مخ (٠ ،)15مذَ اٌفش٠ك رؾىٍ١خ فش٠مٗ اٌّشؽرإلخشاء خٛالد اٌذٚس.ٞ
 إدخبي الػت غ١ش ُِقشذ ثٗ ف ٟاٌزؾىٍ١خ ٠ؤد ٞإٌ ٝخغبسح اٌّجبساح ٚغشاِخ ِبٌ١خرمذس ثّجٍغ  500.00د٘ـُ٠ٚ ،ؤ ّد ٜاٌّجٍغ لجً إخشاء اٌدٌٛخ اٌّٛاٌ١خّ٠ ٚ ،ىٓ ٌٍدبِؼخ
إضبفخ ػمٛثبد أخش.ٜ
 رمذَ رؾىٍ١خ اٌفش٠ك ف ٟظشف ِغٍك إٌ ٝاٌسىُ اٌشئ١غٌٍ ٟذٚس 15 ٞدل١مخ ػٍ ٝاأللًلجً ِٛػذ أطالق وً خٌٛخ ٚ ،ف ٟزبٌخ رؼزس رٌه أل ٞعجت ِٓ األعجبة ٠زُ اػزّبد
رؾىٍ١خ اٌفش٠ك اٌزٌ ٞؼت ثٙب ف ٟاٌدٌٛخ اٌغبثمخ.

ٌجـٕخ اٌزحىٍـُ

 - :رم َٛاٌدبِؼخ ثزؼ ٓ١١زىّب سئ١غ١ب ف ٟاٌذٚسح  ٚزىبَ ِغبػذ ٚ ٓ٠رؼط ٝاأل٠ٌٛٚخ فٟ
اٌزؼٌٍ ٓ١١سىبَ اٌّشؽس ٓ١سعّ١ب ٌٌٕ ً١مت زىُ فذ٠شاٌ ٟف ٟاٌؾطشٔح.
ـ رم َٛاٌدبِؼخ ثٕؾش أعّبء طبلُ رسى ُ١اٌذٚسح لجً أطالق اٌدٛالد.

اٌجىائز اٌّبٌٍخ

 رخقـ اٌدبِؼخ اٌٍّى١خ اٌّغشث١خ ٌٍؾطشٔح خٛائض ِبٌ١خ ٘بِخ ٌٍفشق اٌّسزٍخـ2ـ

:

ٌٍّشارت األسثؼخ األ ،ٌٝٚوّب ٍ٠ــ: ٟ
 اٌجبئزح األوٌى  7.000,00 :د٘ـ  +وأط اٌؼشػ +ؽٙبدح االعزسمبق.
 اٌجبئزح اٌثبٍٔخ  5.000,00 :د٘ـ
 اٌجبئزح اٌثبٌثخ  3.000,00 :د٘ـ
 اٌجبئزح اٌساثعخ  2.000,00 :د٘ـ
 رمغُ اٌدٛائض اٌّبٌ١خ ػٍ ٝاٌفشق اٌسبفٍخ ػٍٔ ٝفظ ِدّٛع إٌمظ.اٌززاِـــبد اٌفــسق  - :إْ لجٛي اٌّؾبسوخ فٙٔ ٟب٠خ دٚس ٞوأط اٌؼشػ ٠ؼذ اٌزضاِب ثؼــــذَ االٔغسـبة
ِٓ اٌذٚس ٚ ٞثسضٛس زفٍ ٟاالفززبذ  ٚاالخززبَ ٚاززشاَ إٌظبَ اٌذاخٌٍٍ ٟذٚسح.
رأوٍد اٌّشبزوــــخ ٠ - :دت ػٍ ٝوً ٔبد رأو١ذ ِؾبسوخ فش٠مٗ ف ٟاٌذٚسح ( ِٓ )24وأط اٌؼشػ ف ٟأخً
ال ٠زؼذ َٛ٠ ٜاٌدّؼخ  09ؽزٕجش  ،2016ثبػزّبد اٌزٛل١ذ اإلداسٌٍٍّّ ٞىخ ػٍٝ
اٌجش٠ذ اإلٌىزشٌٍ ٟٔٚدبِؼخ frmechecs1963@gmail.com
 ال ٠مجً رأو١ذ اٌّؾبسوخ ثٛاعطخ اٌٙبرف.ٌجٕـــــــخ اٌزٕظٍــُ ٌٍّ :ض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد زٛي اٌذٚسُ٠ ،ٞشخ ٝاالرقبي ثىزبثخ اٌدبِؼخ أ ٚسئ١ظ اٌٍدٕخ
سئ١ظ ٔبدٞ
اٌزمٕ١خ اٌٛطٕ١خ ثخقٛؿ األِٛس اٌزمٕ١خ  ٚف ٟخّ١غ األِٛس اٌزٕظ١ّ١خ ،ة
اٌٌٍٍ ّْٛ١ؾطشٔح ثشوبْ ػٍ ٝاٌٙبرف  0660412076 :أ ٚةاٌىبدة اٌؼبَ ٌٍٕبدٞ
ػجش اٌٙبرف  0661155788 :أ ٚػجش اإلّ٠بmust36ma@gmail.com : ً٠
ٌجٕخ االسزئٕبف  :ـ رزىٌ ْٛدٕخ االعزئٕبف ِٓ أػضبء ُٕ٠زخج ِٓ ْٛثِّ ٓ١ثٍ ٟاٌفشق اٌّؾبسوخ ٚ ،رٌه
ِٓ ث ٓ١اٌسىُ اٌشئ١غ ٟأِ ٚغبػذٖ  ِٓ ٚػض ٓ٠ٛأعبع ٚ ٓ١١ػض ٛازز١بط.ٟ
ـ ٠ؾزشط ف ٟأػضبء ٌدٕخ االعزئٕبف أْ رى ٌُٙ ْٛدسا٠خ ثمٛأ ٓ١اٌؾطشٔح.
ـ رمذَ االززدبخبد  ٚاٌطؼ ْٛف ٟظشف عبػخ ػٍ ٝاألوثش ِٓ ٚلذ أزٙبء اٌدٌٛخ
"ِٛضٛع االززدبج".
ـ ٠دت أْ ُ٠مذَ االززدبج ػٓ طش٠ك سئ١ظ اٌٛفذ أ ٚػّ١ذ اٌفش٠ك وزبثخ إٌٝ
ٌدٕـــــخ االعزئٕبف أ ٚاٌ ُّؾشف ػٍ ٝرٕظ ُ١اٌذٚسح ِغ أداء سعّب لذسٖ 300
دسّ٘ب (ثالثّبئخ دسّ٘ب) ػٓ أ ٞاززدبجُ٠ ٚ ،شد ٘زا اٌّجٍغ فمظ ف ٟزبٌخ لجٛي
االززدبج ِٓ طشف اٌٍدٕخ ٚ ،إال أفجر اٌّجٍغ ِٓ زك اٌدبِؼخ اٌٍّى١خ اٌّغشث١خ
ٌٍؾطشٔح.
ـ ال ٠سك ٌؼضٌ ٛدٕخ االعزئٕبف أْ ٠ؾبسن ف ٟارخبر لشاس ٠زؼٍك ثّغأٌخ اٌفش٠ك
اٌزٕ٠ ٞزّ ٟإٌ٠ ٚ ،ٗ١سك ٌٗ اٌّؾبسوخ ف ٟإٌّبلؾبد ثقفخ ِالزع.
ـ رزخز اٌمشاساد ثبألغٍج١خ  ٚف ٟزبٌخ رغب ٞٚاألفٛاد رُشخر وفخ سئ١ظ اٌٍدٕخ.
ـ ّٕ٠غ ِٕؼب وٍ١ب اعزؼّبي أ٠خ ٚعٍ١خ أخشٌٍ ٜطؼٓ أ ٚاالززدبج طٍ١خ إخشاء إٌّبفغخ
أ ٚلجٍٙب أ ٚثؼذ٘ب ثذ ْٚاٌطؼ ْٛاٌمبٔ١ٔٛخ إٌّقٛؿ ػٍٙ١ب ف٘ ٟزا إٌظبَ اٌذاخٍ.ٟ
ـ ُّٕ٠غ ِٕؼب وٍ١ب ػٍ ٝوً ِغؤٚي أ ٚالػت االززدبج أ ٚاٌطؼٓ ف ٟلشاس ال ُٙ٠
اٌفش٠ك اٌزٕ٠ ٞزّ ٟإٌ ،ٗ١رسذ طبئٍخ اٌزؼشك ٌٍطشد ِٓ إٌّبفغخ أٌ ٚؼمٛثبد أخشٜ
إضبف١خ ٠سذد٘ب اٌّىزت اٌّذ٠ش.ٞ
ـ ُّٕ٠غ ِٕؼب وٍ١ب االززدبج أ ٚاٌطؼٓ ثبعزؼّبي ٚعبئً االززدبج إٌمبث١خ وسًّ
اٌؾبساد أِ ٚب ؽبثٗ رٌه ،رسذ طبئٍخ اٌزؼشك ٌٍطشد ِٓ إٌّبفغخ أٌ ٚؼمٛثبد
أخش ٜإضبف١خ ٠سذد٘ب اٌّىزت اٌّذ٠ش.ٞ
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اٌجسٔبِج اٌعـبَ

الٌــوم
الثالثاء
 20شتنبر 2016
األربعاء
 21شتنبر 2016
الخمٌس
 22شتنبر 2016
الجمعة
 23شتنبر 2016
السبت
 24شتنبر 2016

:

التوقـٌت

محــاور البطولــــة

ابتداء من
 12.00زواال
 16.00بعد الزوال
 17.00مساء
 10.00صباحا
 17.00مساء
 10.00صباحا
 17.00مساء
 10.00صباحا
 17.00مساء
 9.00صباحا
 15.00بعد الزوال
 20.00مساء

استقبال الفرق المشاركة بمقر النادي الثقافً لملوٌة
الكائن بشارع محمد الخامس ببركان.
اجتماع اللجنة التقنٌة للدورة
الجولة األولى
الجولة الثانٌة
الجولــة الثالثة
الجولــة الرابعة
الجولــة الخامسة
الجولــة السادسة
الجولــة السابعـة
الجولة الثامنة
الجولة التاسعة
حفل االختتام و توزٌع الجوائز على الفرق الفائزة

ثسٔبِــج اٌدوزح لبثـــً ٌٍزغٍٍـس.
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اسزّبزح رأوٍد اٌّشبزوخ فً ٔهبٌخ اٌدوزح زلُ ()24
ِٓ ِٕبفسبد وأس اٌعسش
ثسسُ اٌّىسُ اٌسٌبضً 2016/2015
ثسوبْ 20 ِٓ ،إٌى  24شزٕجس .2016
ــ االسُ اٌىبًِ ٌٍٕبدي .................................................................................. :

االسم الكامل لالعب

رقم الرخصة الجامعٌة
أو البطاقة الوطنٌة لالعب

01
02
03
04
05

ملحوظة هامة جدا ُ :تعبأ هذه االستمارة بعناٌة و ُترسل إلى الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج قبل ٌىَ
اٌجّعخ  09شزٕجس  ،2016ثبعزّبد اٌزىلٍذ اإلدازي ٌٍٍّّىخ.

توقٌع و خاتم النادي :

ٔهبٌخ اٌدوزح زلُ (ِٕ ِٓ )24بفسبد وأس اٌعسش
ثسسُ اٌّىسُ اٌسٌبضً 2016/2015
ثسوبْ 20 ِٓ ،إٌى  24شزٕجس .2016
ــ اســـُ اٌفسٌك ............................................................................................ :
 -سلُ اٌفش٠ك (

اٌزشر١ت

االعُ اٌىبًِ ٌالػت

)

)  -سلُ اٌدٌٛخ (

اٌزقٕ١ــــف

اٌٍمــــــــــت

1
2
3
4
سئ١ظ اٌفش٠ك ........................ :
االعــــــُ ............................ :
اٌزٛل١غ ............................ :

رروٍس هبَ جدا :

اٌسىُ اٌشئ١غ............................ : ٟ
االعــــــُ .................................. :
اٌزٛل١غ .................................. :

ٌجت رمدٌُ رشىٍٍخ اٌفسٌك فً ظسف ِغٍك إٌى اٌحىُ اٌسئٍسً ٌٍّسبثمخ  15دلٍمخ لجً ِىعد أطالق
وً جىٌخ ،و فً حبٌخ رعرز ذٌه ألي سجت ِٓ األسجبة ٌزُ اعزّبد رشىٍٍخ اٌفسٌك اٌري ٌعت ثهب فً
اٌجىٌخ اٌسبثمخ.

ٔهبٌخ اٌدوزح زلُ (ِٕ ِٓ )24بفسبد وأس اٌعسش
ثسسُ اٌّىسُ اٌسٌبضً 2016/2015
ثسوبْ 20 ِٓ ،إٌى  24شزٕجس .2016

 اٌزـــزاَ اٌفسيــق 
أنـــا الموقــع أسفلــه،
:

صفتــــً
أنتمً إلى نادي

:

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

أحمل رخصة جامعٌة رقم ..................................................................... :
أشهد أننً اطلعت على النظام الداخلً للدورة رقم (  )24من منافسات كأس العرش برسم الموسم
الرٌاضً  ،2016/2015التً تنظمها الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج بشراكة و تعاون مع نادي
اللٌمون للشطرنج ببركان ،فً الفترة ما بٌن  20و  24شتنبر  ،2016ببركان.
و ألتزم بمشاركة فرٌقً فً الدورة ،و أتعهد بعدم اإلنسحاب منها أو التغٌب خاللها بدون مبرر
أو سابق إشعار.
كما أتعهد باحترام القوانٌن و النظم الفنٌة الجامعٌة و النظام الداخلً للدورة طٌلة مشاركة فرٌقً فٌها.
 )24من كأس
و فً حالة انسحاب فرٌقً غٌر المبرر أو عدم احترام النظام الداخلً للدورة (
العرش ،ألتزم بتعوٌض الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج عن جمٌع تكالٌف التنظٌم التً تحددها.
إمضاء  :العمٌد أو المسؤول عن الفرٌق
..............................................

ٍِحىظخ

ٌُ :عجأ هرا االٌززاَ ِٓ طسف اٌّسؤوي عٓ اٌفسٌك ،و ٌمدِه ثٕفسه
إٌى ِدٌس اٌدوزي أو اٌحىُ اٌسئٍسً لجــً أطـالق اٌّسبثمخ.

