رحــذ إشــزاف انغبيــؼــخ انًهكٍـــخ انًغزثٍــــخ نهشطزَـــــظ
ثزُسٍك و رؼبوٌ يغ يغهسً عهخ طُغخ ـ رطىاٌ انحسًٍخ و انغًبػخ انحضزٌخ نطُغخ
و انًذٌزٌخ انغهىٌخ نىسارح انشجبة و انزٌبضخ ثىالٌخ عهخ طُغخ ـ رطىاٌ انحسًٍخ.
يؤسسخ انسمبط و َبدي انزعبء انزٌبضً ،فزع انشطزَظ
ٌُظًــــبٌ

انذورح انذونٍخ انزبسؼخ نكأص انحبط يحًذ انسمبط نهشطزَظ

انذورح رُظى ثفُذق " "LES ALMOHADES CITY CENTERثطُغخ (*)4
يٍ َ 25ىَجز (ربرٌخ انىطىل) إنى  01دعُجز ( 2016ربرٌخ انًغبدرح).

يحبور انذورح :
 دوري دولً مفتوح فً وجه الالعبٌن األجانب و الالعبٌن المغاربة الحاملٌن لبطاقة جامعٌة صالحة لموسم 2016/2015أو الرقم االستداللً لدى االتحاد الدولً للشطرنج (.)ID FIDE
 دوري مفتوح لقدماء الالعبٌن (أكثر من  50سنة) الحاملٌن لبطاقة جامعٌة صالحة للموسم 2016/2015(لنٌل لقب بطل المغرب) ،و فً حالة عدم اكتمال العدد القانونً ( 8العبٌن على األقل)ٌ ،حق للجنة المنظمة
تنظٌم دوري مفتوح (نظام روبن) أو دمج المشاركٌن فً الدوري الدولً المفتوح و الجوائز المالٌة تحددها اللجنة
المنظمة.
ـ دوري خاص بالفئات الصغرى ألقل من  16سنة للذكور و اإلناث.
 -معرض للصور الفوتوغرافٌة للمرحوم الحاج محمد السقاط ُتؤرخ المسٌرة الرٌاضٌة للمرحوم.

شزوط انزسغٍم فً انذورح :
 تحمٌل استمارة المشاركة و تعبئتها بكل دقة و بعثها للجنة المنظمة التً لها حق البث فً قبول أو رفض الطلب. الالعبون الذٌن ال ٌتوفرون على الرقم االستداللً لالتحاد الدولً للشطرنج ٌمكنهم طلب ذلك بتأدٌة  60أورومباشرة إلى االتحاد الدولً للشطرنج أو  700.00درهم بوساطة الجامعة ،و ذلك تطبٌقا للمادة  3من قانون االتحاد
الدولً للشطرنج المتعلق بصفة خاصة بتسجٌل الالعبٌن ...

اػزًبد انذورح :
 -الدورٌان معتمدان من طرف االتحاد الدولً للشطرنج.

لبَــىٌ انذورح :
 تطبق القوانٌن العامة لالتحاد الدولً للشطرنج ( )2016المنشورة على الموقع الرسمً بما فً ذلك المستجداتاألخٌرة.

انغىائـش انًبنٍــخ :
 /1عىائش انذوري انذونً انًفزىػ :
 انغبئشح  25.000 : 1دهــ  +كأص انسمبط
 انغبئشح  15.000 : 2دهــ
 انغبئشح  10.000 : 3دهــ
 انغبئشح  7.000 : 4دهــ
 انغبئشح  5.000 : 5دهــ
 انغبئشح  3.000 : 6دهــ
 انغبئشح  2.000 : 7دهــ
 انغبئشح  1.000 : 8دهــ
 انغبئشح  2.000 : 9دهــ (أفضم الػجخ يغزثٍخ)
 انغبئشح  1.000 : 10دهــ (صبًَ أفضم الػجخ يغزثٍخ)
 انغبئشح  500 : 11دهــ (صبنش أفضم الػجخ يغزثٍخ)
 انغبئشح  2.000 : 12دهــ (أفضم الػت يغزثً حبطم ػهى رظٍُف دونً يب ثٍٍ
 2000و )2200

 /2عىائش انذوري انًفزىػ نمذيبء انالػجٍٍ :








انغبئشح : 1
انغبئشح : 2
انغبئشح : 3
انغبئشح : 4
انغبئشح : 5
انغبئشح 6
انغبئشح 7

 8000دهـ  +كـأص  +شهـــبدح ثطم انًغزة
 6000دهـ
 4000دهـ
 3000دهـ
 2000دهـ
 1000 :دهـ
 500 :دهـ

 /3عىائش انذوري انًفزىػ انخبص ثبنفئبد انؼًزٌخ :
رُخظض انهغُخ انًُظًخ عىائش ريشٌخ هبيخ نهفبئشٌٍ ثبنًزارت انخًسخ األونى (خًسخ عىائش نهذكىر
و خًسخ عىائش نإلَبس).

رسىو االشززان فً انذورح :
  700.00درهـم لكل العب ،و ٌجب أن ٌؤدى المبلغ قبل انطالق الجولة األولى.ـ رسوم االشتراك فً الدورة ال تتضمن اإلقامة و التغذٌة.
 ُتسلّم رسوم االشتراك إلى محاسب الدورة مقابل وصل ،و ذلك ٌوم الوصول (إجبارٌا قبل انطالق الجولةاألولى).

اإللبيــخ و انزغذٌـــخ :
 توفر اللجنة المنظمة اإلقامة و التغذٌة كاملة لألجانب المشاركٌن بدعوة رسمٌة ،و ذلك طٌلة فترة الدورة من 25نونبر إلى  01دجنبر  2016و فً حدود اإلمكانٌات المتوفرة بفندق " "les Almohades City Centerبطنجة.
 اإلقامة و التغذٌة بالنسبة للمشاركٌن المحلٌٌن (المغاربة) سٌما القاطنٌن خارج مدٌنة طنجة مجانٌة ابتداء من ٌوم 26نونبر ( 2016مع وجبة العشاء) إلى غاٌة  01دجنبر ( 2016مع وجبة الغذاء) شرٌطة إدراج طلب االستفادة
باستمارة التسجٌل.
ـ المشاركون القاطنون بمدٌنة طنجة ال ٌستفٌدون من اإلقامة بالفندق و ٌُمكن لهم االستفادة من التغذٌة بطلب
رسمً.

َمم انًشبركٍٍ و يمز اإللبيخ :
 تتكلف اللجنة المنظمة بنقل المشاركٌن األجانب من مطار طنجة إلى فندق "les Almohades City Centerذهابا و إٌابا.

انزسغٍــــم :
 آخر أجل للتسجٌل و بعث تأكٌدات المشاركة هو ٌوم  20نونبر  2016على الساعة السادسة مساء ،على العنوانالتالً :
Internationalevents1963@gmail.com
أو
Amzal90@gmail.com

لبَىٌ انذورح :
 تطبق قوانٌن االتحاد الدولً للشطرنج على الشكل اآلتً :* الدوري الدولً المفتوح :
 9جوالت على األقل.
حسب الطرٌقة السوٌسرٌة فً
* الدوري المفتوح لقدماء الالعبٌن :
ٌحدد عدد الجوالت حسب عدد الالعبٌن.
* سرعة اللعب فً مسابقات الدورة و مقتضٌات أخرى :
 سرعة اللعب  90 :دقٌقة وإضافة  30ثانٌة عن كل نقلة (نظام فٌشر)
 تستعمل الساعات اإللكترونٌة  DGTفً سرعة اللعب.
 تطبق الطرٌقة السوٌسرٌة فً التزوٌج.
 ال ٌقبل عرض التعادل إال بعد لعب  30نقلة.
ٌ طبق قانون صفر للتسامح ،فكل العب غاب لحظة انطالق الجولة ٌخسر المباراة.
 كل العب غاب مرتٌن طٌلة الدوري بدون عذر مقبول ٌشطب علٌه من الدورة.
* نظـام كسـر التعـادل :
 فً حالة التساوي بٌن الالعبٌنٌ ،طبق نظام كسر التعادل كالتالً : نظام البوشولز
 بوشولز مٌدٌان
ٌ طبق نظام برجر سنبرن فً الدورٌات الفردٌة.

انحكى انزئٍسً و نغُخ االسزئُبف :
 ٌشرف على تحكٌم الدورة الحكم الرئٌسً المهدي عبد الرحٌم (حكم دولً من دولة اإلمارات العربٌة المتحدة)بمساعدة حكام آخرٌن ٌتم تعٌٌنهم بتنسٌق مع اللجنة الوطنٌة للتحكٌم بالجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج.
 لجنة االستئناف تضم  5أشخاص :* مدٌر الدورة.

* حكم رئٌسً.
*  3العبٌن لدٌهم خبرة جٌدة بقانون االتحاد الدولً للشطرنج و مستجداته.
 جمٌع االحتجاجات تقدم كتابة إلى الحكم الرئٌسً أو مدٌر الدورة فً أجل ال ٌتعدى ساعة واحدة قبل انطالقالجولة الموالٌة ،مع أداء رسما قدره  500درهما أو  50أورو.
 -فً حالة قبول االحتجاجٌ ،رد المبلغ و غٌر ذلك ال ٌمكن المطالبة باسترجاع المبلغ.

انجزَبيظ انؼبو نهذورح :
انٍىو

انزبرٌخ

انسبػخ

يحـــــبور انــــــذورح

الجمعة

2016/11/25

السبت

2016/11/26

األحد

2016/11/27

االثنٌن

2016/11/28

الثالثاء

2016/11/29

األربعاء

2016/11/30

الخمٌس

2016/12/01

طٌلة الٌوم
الفترة الصباحٌة
 11.00صباحا
 12.00زواال
 16.30بعد الزوال
 17.00مساء
 10.00صباحا
 17.00مساء
 10.00صباحا
 17.00مساء
 10.00صباحا
الفترة المسائٌة
 10.00صباحا
 17.00مساء
 9.00صباحا
 15.00بعد الزوال

 استقبال المشاركٌن األجانب و اللجنة المنظمة و الحكام استقبال المشاركٌن المحلٌٌن اجتماع اللجنة الفنٌة للدورة تدقٌق الالئحة النهائٌة للمشاركٌن و إجراء عملٌة التزوٌجـ حفل افتتاح الدورة
ـ الجولة األولى
ـ الجولة الثانٌة
ـ الجولة الثالثة
ـ الجولــة الرابعة
ـ الجولــة الخامسة
ـ الجولــة السادسة
استراحـــة
ـ الجولـة السابعة
ـ الجولـة الثامنة
ـ الجولــة التاسعة
حفل اختتام الدورة و توزٌع الجوائز على الفائزٌن

هـذا انجزَبيظ لبثم نهزغٍٍز.

الفائزون بالدورات السابقة
لكأس " المرحوم الحاج محمد السقاط " للشطرنج
 انذورح األونى "دونٍخ" (دعُجز : )2005
ـــ كىرٍَف أونٍغ/روطُب ،فٍ انذورٌ انذونٍ؛
ـــ انجشٍز انسجٍغَ/بدٌ انزخبء انزَبضٍ فزع انشطزَح ،فٍ ثطىنخ انًغزة ألكثز يٍ  50طُخ.
 انذورح انضبٍَخ "وطٍُخ" (َىَجز : )2006
ـــ أسبيخ ثىهذوٌَ/بدٌ انزخبء انزَبضٍ فزع انشطزَح ،فٍ دورٌ انًصُفٍُ دونُب؛
ـــ سًٍز انفبضهًَ/بدٌ انىداد انزَبضٍ فزع انشطزَح ،فٍ دورٌ انًصُفٍُ وطُُب.
ـــ يحًذ اليطًَ/بدٌ انزخبء انزَبضٍ فزع انشطزَح ،فٍ ثطىنخ انًغزة ألكثز يٍ  50طُخ.
 انذورح انضبنضخ "وطٍُخ" (ٌُبٌز : )2008
ـــ يحًذ ػزثىشَ/بدٌ انزخبء انزَبضٍ فزع انشطزَح ،فٍ دورٌ انًصُفٍُ دونُب؛
ـــ خبنذ انشزفًَ/بدٌ انىداد انزَبضٍ فزع انشطزَح ،فٍ ثطىنخ انًغزة ألكثز يٍ  50طُخ.
 انذورح انزاثؼخ "وطٍُخ" (دعُجز : )2010
ـــ يخهض انؼذَبًََ/بدٌ االرحبد انمبطًٍ نهشطزَح ،فٍ انذورٌ انىطٍُ انًفزىذ؛
ـــ رىفٍك انظمهًَ/بدٌ انفزص انذهجٍ نهشطزَح ،فٍ ثطىنخ انًغزة ألكثز يٍ  50طُخ.

 انذورح انخبيسخ "وطٍُخ" (َىَجز : )2011
ـــ ػهً طجبر/انُبدٌ انًهكٍ نهشطزَح ،فٍ انذورٌ انىطٍُ انًفزىذ؛
ـــ خبنذ انشزفًَ/بدٌ االرحبد انزَبضٍ نهشطزَح ،فٍ ثطىنخ انًغزة ألكثز يٍ  50طُخ.

 انذورح انسبدسخ "وطٍُخ" (َىَجز : )2012
ـــ ػهً طجبر/انُبدٌ انًهكٍ نهشطزَح ،فٍ انذورٌ انىطٍُ انًفزىذ؛
ـــ يحًذ ػزثىشَ/بدٌ انزخبء انزَبضٍ فزع انشطزَح ،فٍ انذورٌ انىطٍُ ألكثز يٍ  50طُخ؛
ـــ طه انؼبلمَ/بدٌ انفزص انؼزثٍ نهشطزَح/انمصز انكجُز ،فٍ انذورٌ انىطٍُ نهفئبد انصغزي.

 انذورح انسبثؼخ "وطٍُخ" (َىَجز : )2013
ـــ يخهض انؼذَبًَ/انُبدٌ انًهكٍ نهشطزَح/يزاكش ،فٍ انذورٌ انىطٍُ انًفزىذ.
ـــ خبنذ انشزفًَ/بدٌ انفزص انذهجٍ نهشطزَح/انجُضبء فٍ ثطىنخ انًغزة ألكثز يٍ  50طُخ.
ـــ إنٍبص ثُبًََ/بدٌ انكىكت انزَبضٍ انًزاكشٍ ،فٍ دورٌ انفئبد انصغزي.

انذورح انضبيُخ "دونٍخ" (َىَجز : )2014
ـــ نٍجٍزٌفسكً فبثٍبٌ/فزَظب ،فٍ انذورٌ انذونٍ انًفزىذ؛
ـــ ػجذ انؼشٌش يٍُتَ/بدٌ انزخبء اندذَذٌ نهشطزَح ،فٍ انذورٌ انىطٍُ ألكثز يٍ  50طُخ

 انذورح انزبسؼخ "دونٍخ" (َىَجز : )2016
ـــ  ، .................................فٍ انذورٌ انذونٍ انًفزىذ؛
ـــ  ، .................................فٍ انذورٌ انىطٍُ ألكثز يٍ  50طُخ؛
ـــ  ، .................................فٍ دورٌ انفئبد انصغزي أللم يٍ  16طُخ.

الهيكلة العامة للدورة الدولية التاسعة
لكأس " المرحوم الحاج محمد السقاط " للشطرنج
طنجة ،من  25نونبر إلى  01دجنبر 2016
 ضٍىف انشـزف :
ــ ػبئهخ انظمبط
ــ أصذلبء انًزحىو انحبج يحًذ انظمبط

 رئبسخ انذورح :
 :انحبج فبضم انظمبط ،رئُض يؤطظخ انظمبط
ــ انزئُض
ــ َبئت انزئُض  :انذكزىر ػجذ هللا يطبط

 اإلشزاف و انزُسٍك انؼبو :
ــ يذَـزٌ انذورح  :يصطفً أيشال ،رئُض اندبيؼخ انًهكُخ انًغزثُخ نهشطزَح ،رئُض َبدٌ انزخبء
انزَبضٍ ،فزع انشطزَح و يُظى دونٍ ُيؼزًذ نذي االرحبد انذونٍ نهشطزَح.
ــ انًذَز انًظبػذ  :ػجذ انىاحذ اػشَجى ،انًذَز اندهىٌ نىسارح انشجبة و انزَبضخ ثىالَخ طُدخ ـ
رطىاٌ انحظًُخ.

 انكزــبثـخ و انًبنٍخ :
ــ َبدَخ انظجُزٍ ،انًذَزح اإلدارَخ و انًبنُخ نهدبيؼخ انًهكُخ انًغزثُخ نهشطزَح.
ــ يزَى انشكزاوٌ ،إطبر يظبػذ.

 انؼاللبد و االرظبل :
ــ ػجذ انًىنً نًظُىٌ ،انكبرت انؼبو نُبدٌ انزخبء انزَبضٍ ،فزع انشطزَح.

 نغُــخ انزُظٍـى :
ــ أػضبء انًكزت انًذَزٌ نهدبيؼخ انًهكُخ انًغزثُخ نهشطزَح.
ــ انحظٍُ انشكزاوٌ ،ػضى انًكزت انًظُز ثُبدٌ انزخبء انزَبضٍ ،فزع انشطزَح.

 اإلدارح انزمٍُخ و اإلػاليٍبد :
ــ ػجذ انفزبذ ػكىر.
ــ ػجذ انهطُف فىسٌ.
ــ ػجذ انمبدر نًىٍَُ.
ــ ػجذ انىاحذ أشزىن.

 نغُــخ انزحكٍـــى :
ــ انحكى انزئُظٍ  :انحكى انذونٍ انًهذٌ ػجذ انزحُى (اإليبراد انؼزثُخ انًزحذح).
ــ انحكبو انًظبػذوٌ َ :زى رؼُُُهى يٍ طزف اندبيؼخ انًهكُخ انًغزثُخ نهشطزَح.

 نغُـــــخ اإلػـــالو و انزىصٍك :
ــ ػجذ انحًُذ انخبرز.
ــ يصطفً انغبسٌ.

استمارة طلب المشاركة في الدورة الدولية التاسعة
لكأس " المرحوم الحاج محمد السقاط " للشطرنج
طنجة ،من  25نونبر إلى  01دجنبر 2016
أنـا المـوقـع أسفـلـه،
 االسم الكامل ( بالعربٌة و الفرنسٌة) ................................................................................... :
 النـــادي .................................................................................................................... :
 رقم الرخـصة الجامـعٌة أو البطاقة الوطنٌة (بالنسبة للمغاربة) .................................................. :
 رلٍ خىاس انظفز (ثبنُظجخ نألخبَت) ................................................................................... :
 الرقم االستداللً لالتحاد الدولً للشطرنج .................................................................... :
 بطولة المغرب ألكثر من  50سنة أرغـب فً المشاركة فً  :ـ الدوري الدولً المفتوح
ـ دوري الفئات العمرٌة لفئة أقل  16سنة
ٌشرفنً أن أطلب من السٌد رئٌس اللجنة المنظمة للكأس الدولٌة "الحاج محمد السقاط فً الشطرنج" الموافقة على
طلبً من أجل المشاركة فً الدورة الدولٌة التاسعة من هذه الكأس ،المُنظمة تحت إشراف الجامعة الملكٌة المغربٌة
للشطرنج ،فً الفترة مابٌن  25نونبر و  01دجنبر  ،2016بمدٌنة طنجة ،و ألتزم بعدم االنسحاب منها أو التغٌب
خاللها بدون مبرر أو سابق إشعار ،كما أتعهد باحترام جمٌع القوانٌن و النظم الفنٌة الجامعٌة و كذا القانون الداخلً
للدورة.










كمــا ألتـزم بما ٌلً :

رظىَخ انىضؼُخ انًبنُخ و اإلدارَخ لجم اَطالق انذورح؛
اطزؼًبل شبرح انذورح "  "Badgeطُهخ أَبو انكأص (خبصخ خالل أولبد انهؼت و وخجبد األكم
و اإللبيخ)؛
انًحبفظخ ػهً األدواد و انزدهُشاد انًىضىػخ رحذ رصزفٍ (يزافك ،أدواد رَبضُخ
...إنخ)؛
احززاو يىالُذ انهؼت و انزغذَخ و انُىو و حضىر حفهٍ االفززبذ و االخززبو؛
رؼىَض انهدُخ انًُظًخ ػٍ خًُغ َفمبد اإللبيخ و انزغذَخ انًزؼهمخ ثٍ ،فٍ حبنخ اَظحبثٍ يٍ
انذورٌ ثذوٌ يجزر أو طبثك إشؼبر أو فٍ حبنخ ػذو يىافمخ انهدُخ انًُظًخ ػهً يجزراد
غُبثٍ أو اَظحبثٍ.
ػذو انزذخٍُ خالل انذورح داخم فضبءاد انهؼت؛
ػذو رُبول انكحىل أو أٌ يبدح يخذرح خالل انذورح؛
انزمُذ ثبنُظبو انذاخهٍ نهذورح و انزحهٍ ثبنزوذ انزَبضُخ طُهخ.

كما أخبركم أننً اخترت الرغبات التالٌة  ( :ضع عالمة على الخانة المالئمة )
 اإلقامة
 التغذٌة

 معلومات أخرى خاصة بالسفر :
 ربرَخ انىصىل  ......................... :ػهً انظبػخ ............................... :
 ربرَخ انًغبدرح  .......................... :ػهً انظبػخ ................................ :
اإلمضاء .................................... :
 ملحوظة ٌُ - :عبـّأ هذا الطلب من طرف الالعب و ٌُعاد إلى الجامعة عبر البرٌد اإللكترونً.

