كأس عبدهللا خالد النعمي للشطرنج الخاطف
 5ديسمبر  2016بفندق " " les Almohades City Centerبطنجة -اململكة املغربية
في إظاز الحسص على جكسٍم املغفىز له عبدهللا خالد الىعمي  ،السئِع الاطبم لالجحاد اللُبي للشعسهج ومظدشاز زئِع الاجحاد العسبي للشعسهج ،
بدشسف الاجحاد العسبي للشعسهج بدعىة الالعبين والالعباث املشازكين في بعىلت الاهدًت العسبُت الابعال (زجال ـ طُداث) ومن ًسغب من الالعبين
ً
للمشازكت في بعىلت (كأض عبدهللا خالد الىعمي) التي ًىظمها الاجحاد العسبي للشعسهج جكسٍما للساحل العصٍص الري كسض حُاجه لخدمت الشعسهج في
بالده وفي الىظن العسبي وكازة أفسٍلُا والعالم .

شروط املسابقة
ً .1حم لكل العبي والعباث الفسق املشازكت في بعىلت الاهدًىت العسبُت الابعال(زجال ـ طُداث) باالضافت لالعبي والعباث أخسٍن املشازكت بحد
أكص ى  80العب.
 .2جلام البعىلت بىظام الظىَظسي من  9جىالث.
ً
 .3طخكىن املىافظاث من الظاعت العاشسة والىصف صباحا ًىم الاثىين  5دٌظمبر 2016
ً
ً
الجىالث من  1إلى  5طخكىن من الظاعت العاشسة والىصف صباحا وحتى الىاحدة والىصف ظهسا
ً
ً
وامظاء
الجىالث من  7إلى  9طخكىن من الظاعت الخامظت ععسا إلى الظابعت
 .4نظام اللعب :جلعب املبازٍاث حظب هظام الشعسهج الخاظف "بلُتز"  ،حُث ًمىح لكل العب شمن كدزه  3دكائم النهاء املبازاةمع اضافت 2
ثاهُت بدءا من الىللت الاولىً ، .خم اطخخدام الظاعت الالكتروهُت الخاصت لهره اللعبت DGT
جوائز البطولة :مجمىع الجىائص  4000دوالز أمسٍكي على الىحى الخالي:
أ.

املسكص ول :كأض البعىلت  +جائصة هلدًت


 1500دوالز أمسٍكي

ب .املسكص الثاوي :جائصة هلدًت


 1000دوالز أمسٍكي

ت .املسكص الثالث :جائصة هلدًت


 600دوالز أمسٍكي

املسكص السابع  :جائصة هلدًت
ث .


 500دوالز أمسٍكي

املسكص الخامع :جائصة هلدًت
ج .


 400دوالز أمسٍكي

ًخم جسجِب الفائصٍن حظب هظام كظس الخعادل املعلن للبعىلت ،وال ًخم اكدظام الجائصة الىلدًت في حال حظاوي العبين أو اكثر  ،وٍكىن كظس الخعادل
بين املخعادلين على املسكص الاول للفىش بالكأض .
ً .5خم جعبُم كىاهين الاجحاد الدولي للشعسهج فُما ًخص بىظام الشعسهج الخاظف"بلُتز" .
ً .6مىع اطخخدام الهىاجف املخحسكت(مىباًل) أو أي اجهصة الكتروهُت أخسي في صالت اللعب ،واذا زن هاجف الالعب أو أصدز صىث من اي
ً
جهاش اثىاء املبازاة(طاعت الُد مثال) طىف ًخظس الالعب املبازاة وٍخم جحدًد هدُجت املىافع من كبل الحكم حظب الىظام الدولي.
 .7نظام كسر التعادل على الكأس :
أ.

هدُجت الللاء بين الالعبين املخعادلين املدظاوٍين في عدد الىلاط .


ب .هظام بىخلص Buchholz

ت .عدد مساث الفىش
ث .مبازاة فاصلت بىظام الشعسهج الخاظف ،حُث ًخم إجساء اللسعت لخحدًد لىان و جلام مبازاة بمىح  6دكائم لالعب الري ًلعب

باألبُض و  5دكائم لالعب باالطىد ًحصل طىد على أفضلُت الفىش في حالت الخعادل.

