الذورة الثبنٍت هن الذوري الىطنً الوفخىذ فً الشطرنح
"الحبج عبذ الخبلذ خنبحً إدرٌسً"
الرببط ،السبج  17دخنبر .2016

 1ــ إغـالن :
بدمع من إجلامعة إمللكية إملغربية للشطرجن و حتت إرشإفها ،و بتنس يق و ثعاون مع إدإرة إملركز
إجلهوي ملهن إلرتبية و إلتكوين مبدينة إلرابط ،ينظم اندي إبن بطوط إلرابطي لشطرجن ابلرابط :
إدلورة إلثانية من إدلوري إلوطين إملفتوح يف إلشطرجن
"إحلاج غبد إخلادل جنايت إدرييس"

 2ــ نظام إدلوري :
َُُ ظّى انذورٌ طُهخ َىو انسجذ  17دجُجز  ،2016ثمبػخ انًزكش انجهىٌ نًهٍ انززثُخ و انزكىٍَ
ةيذَُخ انزثبط.
َ زى اسزمجبل انًشبركٍُ فٍ انذورٌ ثب نًزكش انجهىٌ نًهٍ انززثُخ و انزكىٍَ ةيذَُخ انزثبط
االسزُؼبثٍ انًزىفزح.
ح
حست انطبلخ
 انذورٌ يفزىح فٍ وجه جًُغ انالػجٍُ و يًبرسٍ رَبضخ انشطزَج انًُزًٍُ نألَذَخ انىطُُخ
انًُضىَخ رحذ نىاء انجبيؼخ انًهكُخ انًغزثُخ نهشطزَج ،شزَطخ رأكُذ يشبركزهى لجم ربرَخ 13
دجُجز  2016و هى آخز أجم نمجىل طهجبد انًشبركخ.
َ زى انزسجُم فٍ انذورٌ ػهً يىلغ chess-results.com
 سُزى حذف أسًبء انالػجٍُ انذٍَ ال َزىفزوٌ ػهً انزلى االسزذالنٍ انذونٍ  ID FIDEو ًَكٍ
انحصىل ػهً هذا انزلى ثزمذَى طهت فٍ انًىضىع نهجبيؼخ انًهكُخ انًغزثُخ نهشطزَج.
َ زى رطجُك لىاٍَُ انجبيؼخ انًهكُخ انًغزثُخ نهشطزَج و االرحبد انذونٍ نهشطزَج فٍ هذا انذورٌ.
َُ جزي انذورٌ حست انطزَمخ انسىَسزَخ فٍ  9جىالد و ًَكٍ رغُُز ػذد انجىالد حست ػذد
انًشبركٍُ.
 رحذد سزػخ انهؼت فٍ  15دلُمخ نكم الػت يغ إيكبَُخ رغُُز سزػخ انهؼت ػُذ انضزورح.

 واجت انًشبركخ  100,00دهـ نكم الػتَ ،زضًٍ وججخ غذاء نُىو انسجذ  17دجُجز ،2016
انزٍ رىفزهب انهجُخ انًُظًخ نُبدٌ اثٍ ثطىطخ انزثبطٍ نهشطزَج ثبنزثبط نفبئذح جًُغ
انًشبركٍُ.
 انجىائـش انًبنُخ و انزيشَخ ان ًُخصّصخ نهذورٌ :


















 4000.00دهـ.
الدبئسة رقن : 1
 3000.00دهـ.
الدبئسة رقن : 2
 2000.00دهـ.
الدبئسة رقن : 3
 1000.00دهـ.
الدبئسة رقن : 4
 500.00دهـ.
الدبئسة رقن : 5
 300.00دهـ.
الدبئسة رقن : 6
 1000.00دهـ ( خبئسة أفضل العبت ُهحخلت الرحبت األولى).
الدبئسة رقن : 7
 500.00دهـ (خبئسة ثبنً أفضل العبت هحخلت الرحبت الثبنٍت).
:
الدبئسة رقن 8
خبئسة رهسٌت ألفضل العب فً فئت أقل هن  14سنت.
:
الدبئسة رقن 9
خبئسة رهسٌت ألفضل العبت فً فئت أقل هن  14سنت.
:
الدبئسة رقن 10
خبئسة رهسٌت ألفضل العب فً فئت أقل هن  12سنت.
:
الدبئسة رقن 11
خبئسة رهسٌت ألفضل العبت فً فئت أقل هن  12سنت.
:
الدبئسة رقن 12
خبئسة رهسٌت ألفضل العب فً فئت أقل هن  10سنىاث.
:
الدبئسة رقن 13
خبئسة رهسٌت ألفضل العب فً فئت أقل هن  8سنىاث.
:
الدبئسة رقن 14
خبئسة رهسٌت ألفضل العبت فً فئت أقل هن  8سنىاث.
:
الدبئسة رقن 15
الدبئسة رقن  : 16خبئسة رهسٌت ألصغر هشبرك فً الذوري.
الدبئسة رقن  : 17خبئسة رهسٌت ألصغر هشبركت فً الذوري.

 انذورٌ ُيؼزًذ يٍ طزف االرحبد انذونٍ نهشطزَج.
 انحكى انزئُسٍ نهذورٌ  :زهٍر اسالهً ،حكن دولً فً الشطرنح.
 انحكبو انًسبػذوٌ َ :زى رؼُُُهى يٍ طزف انجبيؼخ انًهكُخ انًغزثُخ نهشطزَج يٍ ثٍُ
انًززشحٍُ نُُم نمجم حكى فذَزانٍ فٍ انشطزَج.
 يٍ أجم االرصبل :
 هذٌر الذوري  :السٍذ هحوذ آٌخب هببرك.
 رئٍس لدنت الخنظٍن  :عبذ القبدر لوىٌنً (الهبحف) 06 39 00 93 45

 انجزَبيج انؼبو نهذورٌ :
ٌ ىم الدوعت  16دخنبر : 2016
 اثزذاء يٍ انسبػخ  15.00ثؼذ انشوال  :اسزمجبل انًشبركٍُ ثب نًزكش انجهىٌ نًهٍانززثُخ و انزكىٍَ ثبنزثبط.
 ػهً انسبػخ  20.00نُال  :حصز انالئحخ انُهبئُخ نهًشبركٍُ.ٌ ىم السبج  17دخنبر : 2016
 يٍ انسبػخ  8.00إنً انسبػخ  8.30صجبحب  :رذلُك الئحخ انًشبركٍُ و إجزاء ػًهُخانزشوَج.
 ػهً انسبػخ  9.00صجبحب َ :شز انالئحخ انُهبئُخ نالػجٍُ انًشبركٍُ يغ انزشوَج. ػهً انسبػخ  9.30صجبحب  :اَطالق انجىنخ األونً. ػهً انسبػخ  14.00ثؼذ انشوال  :وججخ غذاء جًبػُخ ػهً شزف انًشبركٍُ. ػهً انسبػخ  15.30ثؼذ انشوال  :اسزئُبف انذورٌ ثإجزاء انجىنخ انسبثؼخ. -ػهً انسبػخ  18.30.00يسبء  :حفم اخززبو انذورٌ و رىسَغ انجىائش ػهً انفبئشٍَ.

