الدورة األولى هي ثطىلـة الوغـزة الوفتىحة للفزق
الخبصة ثفئة ألل هي  16سٌة في الشطزًج
ثزسن الوىسن الزيبضي 2016/2015
تشًيت ،هي  23إلى  27يىليىس 2016
ـــ ورقة تقنٌة عن البطولة ــ

 الفتـــــــــــزة

 :من  08إلى  13غشت .2016

 هكبى التظبهزة

 :ـ اللعت  :بمركز االستقبال "تٌن هنان" بمدٌنة تزنٌت.
ـ اإللبهة و التغذية  :بمركز االستقبال "تٌن هنان" ابتداء من وجبة فطور ٌوم الثالثاء
 ،2016/08/09إلى غاٌة وجبة عشاء ٌوم السبت .2016/08/12

 الجهة الوٌظوة

 :الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج تحت إشراف وزارة الشباب و الرٌاضة.

 الشزيك الزسوي

 - :نادي أمل تزنٌت للشطرنج.
 العصبة الجهوٌة الجنوبٌة للشطرنج.ـ المجلس البلدي لمدٌنة تزنٌت.

 شروط المشاركة

ٌ - :شارك فً البطولة الفرق المستوفٌة لجمٌع شروط االنخراط بالجامعة لموسم
.2016/2015

 قانون البطولة

ُ - :تطبّق قوانٌن االتحاد الدولً للشطرنج و أنظمة الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج
فً البطولة مع إمكانٌة اعتماد نتائجها دولٌا.

 طرٌقة و سرعة اللعب  - :إذا كان عدد الفرق أكثر من ثمانٌة ،فٌتم اعتماد الطرٌقة السوٌسرٌة فً سبع
جوالت.
ـ ُتقام البطولة وفقا لنظام الكل ضد الكل إذا كان عدد الفرق ثمانٌة أو أقل.
 ٌتم اعتماد طرٌقة فٌشر فً تحدٌد سرعة اللعب ( 90دقٌقة لكل العب مع إضافة 30ثانٌة عن كل نقلة إلى حدود نهاٌة المقابلة مع إجبارٌة تسجٌل المقابالت).
ـ ٌمكن للجنة التقنٌة الوطنٌة تعدٌل سرعة اللعب عند الضرورة.
 الحوافـز المالٌـة

 :ـ تخصص الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج جوائز مالٌة تشجٌعٌة للفرق المحتلة
للرتب الثالثة األولى كالتالً :
* الجائزة األولى  4.000 :دهـ  +كأس البطولة  +شهادة االستحقاق.
* الجائزة الثانٌة  3.000 :دهـ.
* الجائزة الثالثة  2.000 :دهـ.

الفريق
ـ
 تكوٌن

 :ـ ٌتكون الفرٌق من  4العبٌن رسمٌٌن و العب واحد احتٌاطً و مرافق.
ـ قبل انطالق البطولة بساعة على األقل ٌجب أن ٌُقدم عمٌد الفرٌق تشكٌلة فرٌقه
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مُر ّتبة من  1إلى  ،5و ٌُحتفظ بنفس الترتٌب طٌلة مبارٌات البطولة و ال ٌجوز
تغٌٌره تحت طائلة خسارة المباراة.
ـ تقدم تشكٌلة الفرٌق فً ظرف مغلق إلى الحكم الرئٌسً للبطولة  15دقٌقة على
األقل قبل موعد انطالق كل جولة ،و فً حالة تعذر ذلك ألي سبب من األسباب
ٌتم اعتماد تشكٌلة الفرٌق الذي لعب بها فً الجولة السابقة (آخر جولة).

 تحديــد البطــل

ٌ :فوز ببطولة المغرب للفرق الخاصة بفئة أقل من  16سنة ،الفرٌق الذي أحرز على
أعلى رصٌد من النقاط باحتساب كسر التعادل إذا وُ جد.

 كســـر التعــــــادل  :ـ نظام التنقٌط و كسر التعادل ٌ :تحدد تنقٌط المبارٌات كالتالً :
* االنتصار =  02نقط؛
* التعادل =  01نقطة واحدة؛
* الخسارة =  00نقطة؛
* االعتذار =  -1نقطة.
ـ تنقٌط المقابالت (الطاوالت) على الشكل التالً :
* االنتصار  01 :نقطة واحدة؛
* التعــادل  0.5 :نصف نقطة؛
* الهزٌمــة  0 :صفر نقطة.
ُ تق ّس ُم الجوائز المالٌة بالتساوي بٌن الفرق المتعادلة فً النقط.
 :ـ تتكون لجنة التحكٌم فً البطولة من السادة :
 لجنـة التحكٌــم
* الحكم الدولً عبد الرحٌم القاموس ،حكم رئٌسً.
الوطنً محمد بوزالٌم ،حكم مساعد.
* الحكم
* الحكم الوطنً أحمد ٌحٌاوي ،حكم مساعد.
االستئناف  :ـ تشكل لجنة االستئناف من أعضاء ٌُ ْنتخبون من بٌن ممثلً الفرق المشاركة كالتالً :
ـ
 لجنة
* الحكم الرئٌسً أو مساعده.
 )02عُضْ وٌْن أساسٌٌْن و عضو احتٌاطً.
*(
* ٌشترط فً أعضاء لجنة االستئناف أن تكون لهم دراٌة بقوانٌن الشطرنج.
* ُتق ّدم االحتجاجات و الطعون فً ظرف ساعة على األكثر من وقت انتهاء
الجولة "موضوع االحتجاج"
* ٌجب أن ٌُق ّدم االحتجاج عن طرٌق رئٌس الوفد أو عمٌد الفرٌق كتابة إلى لجنة
االستئناف أو المشرف على تنظٌم البطولة مع أداء رسْ ما مالٌا قدره 300
درهما (ثالثمائة درهما) عن أي احتجاج ،و ٌُرد هذا المبلغ لصاحبه فقط فً
حالة قبول االحتجاج من طرف اللجنة ،و إال أصبح المبلغ من حق الجامعة
الملكٌة المغربٌة للشطرنج و ال ٌنبغً المطالبة باسترجاع المبلغ قبل إتمام
اإلجراءات أعاله.
* ال ٌحق لعضو لجنة االستئناف أن ٌشارك فً اتخاذ قرار ٌتعلق بمسألة
النادي الذي ٌنتمً إلٌه صاحب الطعن ،و فً هذه الحالة ٌحق له المشاركة
فً المنافسات بصفة مالحظ.
* تتخذ القرارات باألغلبٌة و فً حالة تساوي األصوات ُترجح كفة رئٌس
اللجنة.
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الفرق ٌ :حرر رئٌس الوفد قبل انطالق البطولة التزاما بعدم انسحاب فرٌقه و بحضور حفلً االفتتاح
 التزامات ـ
و االختتام و احترام النظام الداخلً للبطولة.
االشتراك  100 :درهما عن كل العب مشارك و عن الفترة ككل ،و ُتعفى جمٌع الفرق من أداء رسوم
ـ
رسوم
 ـ
اإلقامة و التغذٌة التً ٌوفرها نادي أمل تزنٌت بالمجان.
البطول قبل ٌوم األحد  07غشت  2016باعتماد
ة
تأكًد المشاركة  :ـ ٌجب على كل ناد تأكٌد مشاركة فرٌقه فً
 ـ
للبطول،
ة
التوقٌت اإلداري ،و ذلك بواسطة استمارة تأكٌد المشاركة المرفقة بالنظام الداخلً
و ٌجب أن ُتبعث استمارة تأكٌد المشاركة إلى كتابة الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج مباشرة
أو عبر البرٌد اإللكترونً الرسمً  frmechecs1963@gmail.comو ال ٌُقبل تأكٌد
المشاركة بواسطة الهاتف.

 البرنامج العام للبطولة :
اليـىم

التبريخ

االثنين

 08غشت 2016

الثالثاء

 09غشت 2016

األربعاء

 10غشت 2016

الخميس

 11غشت 2016

الجمعت

 12غشت 2016

السبت

 13غشت 2016

السبعة
ابتذاء من 15.00
بعذ الشوال
 20.00ليال
 10.00صباحا
 17.00.00مساء
 10.00صباحا
 17.00مساء
 10.00صباحا
 17.00مساء
 9.00صباحا
 16.00بعذ الشوال

الوحـبور
استقبال المشاركين
اجتماع اللجنت التقنيت
الجولت األولى
الجولت الثانيت
الجولت الثالثت
الجولت الزابعت
الجولت الخامست
الجولت السادست
الجولت السابعت
حفل االختتام بتوسيع الجوائش على الفائشين
المغذرة

 ملحوظة  :هذا البزنامج قابل للتغييز باقتزاح من رؤساء الفزق المشاركت و بعذ موافقت الجامعت.
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استوبرة تأكيد الوشبركة في الدورة األولى هي ثطىلة الوغزة
للفزق الخبصة ثفئة ألل هي  16سٌة في الشطزًج
تشًيت ،هي  08إلى  13غشت 2016
 العصـبـــة

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

 اســم الجمعٌة ............................................................................................. :
 نــوع البطولة ............................................................................................. :
 الفرٌق متكون من السادة اآلتٌة أسماءهم :

االسم الكامل لالعب (ة) و صفته داخل الفرٌق
االسم

الصفة داخل الفرٌق

معلومات عن الالعب (ة)
التصٌيف
الىطٌي

التصٌيف
الدولي

إمضاء و طابع رئٌس الجمعٌة.
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اللقب

ID.

FIDE

التشام الفزيك أثٌبء هشبركته في الدورة األولى هي ثطىلة الوغزة
الوفتىحة للفزق الخبصة ثفئة ألل هي  16سٌة في الشطزًج
تشًيت ،هي  08إلى  13غشت 2016
أنا الموقع أسفله،
 صفتــــً
 أنتمً إلى جمعٌة

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

:
:

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

 أحمل رخصة جامعٌة رقـم .................................................... :
ألتزم بمشاركة فرٌقً فً الدورة األولى من البطولة الوطنٌة المفتوحة للفرق الخاصة بفئة
أقل من  16سنة فً الشطرنج برسم الموسم الرٌاضً  ،2016/2015و التً تنظمها
الجامعة الملكٌة المغربٌة للشطرنج و أتعهد بعدم اإلنسحاب منها أو التغٌب خاللها بدون
مبرر أو سابق إشعار ،كما أتعهد باحترام القوانٌن و النظم الفنٌة الجامعٌة.
و فً حالة انسحاب فرٌقً غٌر المبرر ،ألتزم بتعوٌض الجامعة الملكٌة المغربٌة
للشطرنج عن جمٌع نفقات التنظٌم.
و به أتعهد و ألتزم.
إمضاء اسم المسؤول عن الفرٌق
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