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الرياضة و الشباب وزارة إشراف تحت  
 

للشطرنـــج  المغربيــة الملكيــة الجامعــة                                    
 

 تنظــــــم

 

من  الثالثة الـدورة

الشطرنج في السادس محمد الملك الجاللة لصاحب الدولية الجائزة   
 

. 2016 يوليوز 23 إلـــى 17أكادير، مــن 

أكادير، و هي مفتوحة في وجه جميع  (فندق أربع نجوم)" الموحدين" بفندق 2016ــ تُقام دورة سنة 

و الالعبين المغاربة الحاصلين " ID FIDE"الالعبين الالعبين الحاصلين على الرقم االستدالل الدولي 

، و بعد موافقة اللجنة المنظمة على طلبات 2015/2016على رخص جامعية صالحة للموسم الرياضي 

.  الترشيح الواردة عليها

  

 فندق الموحدين بأكادير
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  :محاور الدورة 

تضم مسابقتين " الجائزة الدولية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس في الشطرنج"الدورة الثالثة من 

: رسميتين، و هما 

 الدوري الدولي المفتوح للشطرنج للرجال و السيدات . 

  سنة للذكور و اإلناث20الدوري الدولي الخاص بالفئات الصغرى ألقل من . 

 : إجراءات التسجيل في الدورة 

ــ يجب تحميل استمارات المشاركة من الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج 

www.frme.net و بعثها عبر البريد اإللكتروني :prix.mohamed6@gmail.com                     

  . كآخر أجل18.00،  على الساعة 2016 يوليوز 16 قبل amzal90@gmail.comأو 

 يوليوز 16 درهما قبل تاريخ 700رسوم االشتراك بمبلغ  (الالعبون)ــ يجب أن يؤدي المشاركون 

 كآخر أجل، و تُؤدى رسوم االشتراك بواسطة تحويل بنكي على الحساب الرسمي للجامعة الملكية 2016

بوكالة التجاري وفا بنك مصطفى ، 33 106 000000 2 351 000 780 007: المغربية للشطرنج رقم 

. المعاني بالدار البيضاء

ــ يُْبعث مطبوع المشاركة و وصل أداء رسوم االشتراك إلى الجامعة الملكية المغربية للشطرنج 

. عبر البريد اإللكتروني أعاله

.  ــ مطبوع المشاركة و وصل األداء يؤكدان المشاركة الفعلية في الدورة

.   يجب على جميع المشاركين االحتفاظ بها طيلة فترة الدورة'' Badge''ــ تسلم لكل العب شارة 

. يعطي الحق في ولوج قاعة اللعب و مكان اإلقامة و التغذية'' Badge''ــ حمل الشارة 

  :الجوائـز الماليــة 

 درهما، 213.000.00تُخصص الجامعة الملكية المغربية للشطرنج جوائز مالية للفائزين بمجموع 

 :و تُوّزُع بالدرهم المغربي على الشكل التالي 
   

  درهم183.000.00   : الدوري الدولي المفتوح للرجال و السيداتجوائز / 1  
كأس الدورة +  دهــ 60.000.00  :     ـ الجائزة األولى                                                      

 دهــ 40.000.00:                           ـ الجائزة الثانية                      

 دهــ 30.000.00  :                                ـ الجائزة الثالثة                    

 دهــ 20.000.00  :                                ـ الجائزة الرابعة                  

 دهــ 10.000.00   :                                 ـ الجائزة الخامسة               

 دهــ 7.000.00  :                                 ـ الجائزة السادسة                

 دهــ 5.000.00 :                                 ـ الجائزة السابعة                  

 دهــ 4.000.00 :                                 ـ الجائزة الثامنة                   

 دهــ   3.000.00  :                                 ـ الجائزة التاسعة                 

 دهــ  2.000.00  :                                 ـ الجائزة العاشرة                

 دهــ  1.000.00  :                                 ـ الجائزة الحادية عشر          

  دهــ1.000.00 :   الجائزة الثانية عشر            -                               

 

http://www.frme.net/
mailto:prix.mohamed6@gmail.com
mailto:prix.mohamed6@gmail.com
mailto:prix.mohamed6@gmail.com
mailto:amzal90@gmail.com
mailto:amzal90@gmail.com
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.  درهم30.000.00 :  في الدوري الدولي للكبارجوائـز خاصة بالالعبين المغاربة/ 2  

 : 2250 و 2000ما بين حاصل على تصنيف دولي   جائزة أحسن العب- ( أ

 دهـ  5000.00: ـ الجائزة األولى                                    

 دهـ 4000.00:        ـ الجائزة الثانية       

 دهـ  3000.00:        ـ الجائزة الثالثة       

  دهـ2000.00:        ـ الجائزة الرابعة     

 

  دهـ 1000.00:        ـ الجائزة الخامسة    

 

******************************                            

(  في دوري الكبارأفضل العبة) دهـ 2000.00:        ـ الجائزة السادسة    

(  في دوري الكبارثاني أفضل العبة) دهـ 1500.00:        ـ الجائزة السابعة     

(  في دوري الكبارثالث أفضل العبة) دهـ 1000.00:        ـ الجائزة الثامنة      

(  في دوري الكباررابع أفضل العبة) دهـ 500.00:        ـ الجائزة التاسعة     

  :2000  جائزة أحسن العب حاصل على تصنيف دولي يقل عن( -ب   

 دهـ  3000.00: ـ الجائزة األولى         

 دهـ 2000.00:        ـ الجائزة الثانية       

 دهـ  1000.00:        ـ الجائزة الثالثة       

 دهـ 500.00:        ـ الجائزة الرابعة     

 (أفضل العبة) دهـ 2000.00:        ـ الجائزة الخامسة    

 (ثاني أفضل العبة) دهـ 1000.00:        ـ الجائزة السادسة    

 (ثالث أفضل العبة) دهـ 500.00:        ـ الجائزة السابعة     

 .قيّمةجوائز رمزية :   جوائز الفئات الصغرى - (ت   

 : الجوائز المخصصة للذكور    ـ 
 .   سنوات8ـ جائزة أحسن العب بفئة أقل من 

.   سنوات10ـ جائزة أحسن العب بفئة أقل من 

.   سنة12ـ جائزة أحسن العب بفئة أقل من 

 .   سنة14ـ جائزة أحسن العب بفئة أقل من 

 .   سنة16ـ جائزة أحسن العب بفئة أقل من 

 .  سنة18ـ جائزة أحسن العب بفئة أقل من 

 .   سنة20ـ جائزة أحسن العب بفئة أقل من 

  : الجوائز المخصصة لإلناث                    ـ                   
.   سنوات8ـ جائزة أحسن العبة بفئة أقل من 

.  سنوات10ـ جائزة أحسن العبة بفئة أقل من 

.  سنة12ـ جائزة أحسن العبة بفئة أقل من 

 . سنة14ـ جائزة أحسن العبة بفئة أقل من 

 . سنة16ـ جائزة أحسن العبة بفئة أقل من 

 . سنة18ـ جائزة أحسن العبة بفئة أقل من 

 . سنة20ـ جائزة أحسن العبة بفئة أقل من 
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 .إليها ينتمي التي الفئة جائزة كذا و الدوري جائزة على الصغرى الفئات بدوري (ة) الفائز يحصل

  :رسوم االشتراك في الدورة 

 

 درهـما لكل العب، و يتضمن االلتزام بالمشاركة و 700ــ يحدد رسم االشتراك في الدورة في مبلغ 

إلخ و ال يشمل خدمات اإلقامة و التغذية التي توفرها الجامعة ... رسوم االتحاد الدولي للشطرنج و التنظيم 

.  الملكية المغربية للشطرنج مجانا

 درهما مقابل استفادتهم من اإلقامة كاملة تتضمن 1200ــ يؤدي مرافقو الالعبين ثمنا تفضيليا بمبلغ 

 أيام ابتداء من تاريخ الوصول 7 وجبات رسمية في اليوم و مشروبات، بفندق الموحدين بأكادير و لمدة 3

 (.23/7/2016)إلى تاريخ المغادرة  (17/7/2016)

تتم في غرف مزدوجة، و يؤدي المشارك مبلغ  (العبون و مرافقون)ــ إقامة جميع المشاركين 

.  درهما إضافيا في حالة رغبته في غرفة منفردة1700

 :     اإلقامــة والتغذيـــة 

ــ توفر اللجنة المنظمة اإلقامة و التغذية مجانا لالعبين المشاركين المقبولين، و ال يسمح باالحتجاج 

 .الموضوع في هذا

. ــ توفر اللجنة المنظمة التغذية كاملة للمشاركين، بما فيهم القاطنين بمدينة أكادير

.  نجوم، بمدينة أكادير4" الموحدين"ــ مكان اإلقامة و التغذية هو فندق 

 : اعتماد الدورة 

. ــ الدورة معتمدة من طرف االتحاد الدولي للشطرنج

 : قانـــون الــدورة 

.  ــ تطبق قوانين االتحاد الدولي للشطرنج

 :  الجوالت عدد و اللعب طريقة* 

 جولة إذا كان عدد المشاركين  11 جوالت أو 9ـ حسب الطريقة السويسرية في 

 . العبا150يفوق 

  : الدورة في اللعب سرعة* 

 (نظام فيشر) ثانية عن كل نقلة 30 دقيقة و إضافة 90   ـ تحدد سرعة اللعب في 

 . في سرعة اللعبDGT   ـ تستعمل الساعات اإللكترونية 

  اآلجال المحددة ألداء  
    رسوم االشتراك 

    
 2016 يوليوز 16     قبل 

 
 2016 يوليوز 16بعد تاريخ 

 درهما 1000           درهما 700         رسوم اشتراك الالعبين 

 درهم 1500        درهما  1200       رسوم اشتراك المرافقين 
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.  نقلة30   ـ ال يقبل عرض التعادل إال بعد لعب 

.    ـ يطبق قانون صفر للتسامح، فكل العب غاب لحظة انطالق الجولة يخسر المقابلة

 .     ـ كل العب غاب مرتين طيلة الدوري بدون عذر مقبول يشطب عليه من التظاهرة

  www.chess-results.com: ـ التزويج و النتائج سيُنشران على الموقع 

  :التعـادل كسـر نظـام* 

: ـ  في حالة تساوي النقط بين الالعبين، يطبق نظام كسر التعادل التالي 

  نظام البوشولز؛

  بوشولز ميديان؛

 يطبق نظام برجر سنبرن في الدوريات الفردية .

  :الجوائز تقسيم* 

.    ـ في حالة التساوي في النقط، يطبق نظام هورت

: برنامــج الـــدورة 

 

  هـــــذا البرنامـــج قابـــــل للتغييــــــر

 (...دورات تدريبية، أبواب مفتوحة، مقابالت اللعب بالتناوب، عروض)تنظم أنشطة أخرى بموازاة مع الدورة 

 

 

 

 محـــــاور الــــــدورة الساعة التاريخ اليوم

 2016  يوليوز17 األحد

 صباحا 8.00من 

  زواال12.00إلى 
 المحلييناستقبال المشاركين 

 اجتماع اللجنة الفنية  بعد الزوال15.00

 إجراء عملية التزويج  بعد الزوال15.30

 افتتاح الدورة  بعد الزوال16.30

 الجولة األولى 17.00

 2016  يوليوز18 االثنين
 الجولــة الثانيــة  صباحا10.00

 الجولــة الثالثــة  مساء17.00

 الجولــة الرابعـة  صباحا10.00 2016  يوليوز19 الثالثاء

 2016  يوليوز20 األربعاء
 الجولـة الخامسة  صباحا10.00

 الجولـة السادسة  مساء17.00

 2016  يوليوز21 الخميس
 الجولــة السابعة  صباحا10.00

الجولــة الثامنـة  مساء 17.00

 2016  يوليوز22 الجمعة
 الجولــة  التاسعة  صباحا10.00

 حفل اختتام الدورة و توزيع الجوائز على الفائزين  بعد الزوال16.00

 مغادرة جميع المشاركين  زواال 12.00قبل  2016  يوليوز23 السبت
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      :لجنة التحكيم 

ــ يشرف على تحكيم الدورة حكم دولي بمساعدة حكام آخرين يتم تعيينهم بتنسيق مع اللجنة الوطنية 

. للتحكيم

"  Normes"ــ يحصل الحكام المساعدين على درجات االعتماد 

      :لجنة االستئناف 
 

:   أشخاص 5ــ لجنة االستئناف الخاصة بالدورة تضم 

مدير الدورة                   * 

حكم رئيسي             * 

.  العبين لديهم إلمام بقانون االتحاد الدولي للشطرنج3 * 

ــ جميع االحتجاجات تُقدم كتابة إلى الحكم الرئيسي أو مدير البطولة في أجل ال يتعدى ساعة واحدة 

 . أورو50 درهما أو 500قبل انطالق  الجولة التالية، مع أداء رسما قدره 

ــ في حالة قبول االحتجاج، يرد المبلغ إلى صاحب الطلب، غير ذلك ال يمكن المطالبة باسترجاع 

.  المبلغ

:    إجراءات السفر و استقبال المشاركين من خارج المملكة 

ــ تتكلف اللجنة المنظمة بنقل المشاركين األجانب من المطار الدولي المسيرة بأكادير إلى مكان 

. (ذهابا و إيابا) بأكادير" الموحدين"إقامتهم بفندق 

ــ بالنسبة لالعبين المشاركين من خارج المملكة المغربية المدعوين رسميا من طرف الجامعة 

الملكية المغربية للشطرنج، فإنهم يتكلفون شخصيا بإجراءات سفرهم، بينما تتحمل الجامعة الملكية المغربية 

للشطرنج نفقات سفرهم إلى مطار أكادير، و ذلك ابتداء من تاريخ الوصول إلى تاريخ المغادرة و وفقا 

.  لشروط  تأكيد المشاركة المشار إليها في الدعوة

 . كلم تقريبا20ــ المسافة بين المطار الدولي المسيرة و بين مدينة أكادير هي 

 درجة 26 درجة و 18 ستكون ما بين 2016ــ درجة الحرارة بمدينة أكادير خالل شهر يوليوز 

 .تقريبا

: الُعملة المحلية 

. (MAD)ــ العملة المحلية هي الدرهم المغربي 

.  درهما يساوي أورو واحدا تقريبا10,94 درهما يساوي دوالرا واحدا و 9,63ــ 

 :اعتماد النسخة األصلية من هذا النظام 

ــ النظام الداخلي للدورة محرر باللغات العربية و الفرنسية و اإلنجليزية، و في حالة خالف في 

 .الترجمة، يتم اعتماد النسخة العربية كنسخة أصلية
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 :الطاقم التقني للدورة 

 :ــ يتكون الطاقم التقني للدورة من السادة 

o مدير تقني وطني للجامعة الملكية المغربية للشطرنج: حكم دولي /عبد الفتاح عكور. 

o رئيس اللجنة التقنية الوطنية : 2015بطل المغرب لسنة /خالد بشام. 

o مستشار رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في الدورة: أستاذ دولي /محمد تيسير. 

o مستشار رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في الدورة: أستاذ دولي /رشيد حفاظ. 

o مستشار رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في الدورة: أستاذ فديرالي /مخلص العدناني. 

رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج 

أمزال مصطفى 
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Registration Form   
 

 Prix International de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI 

Des Echecs, 3trd  Edition 

From 17 to 23 Jully 2016  at  Agadir 

Hotel (les Almohades 4*) 
 

 

We ask you to fill out the form correctly and send it by email to the following email addresses : 

prix.mohamed6@gmail.com  or  amzal90@gmail.com 

The registration period will take end  the 16/07/ 2016 at 6 hours PM, deadline. 

Individual registration form to be completed by the player himself 

 

Federation name:  

Country : 

Email Address :                                                Mobil phone  : 

 

First Name : 

 

Name : ID. 

FIDE : 

RATING : SEXE : Title : 

Date : 

 

Passport n° : 

 

valid until : 

Copy of the  passport. 

 

Details on the flight : 

 

AIRLINE : 

Flight n°: 

Date and time of arrival : 

Date and time of departure : 

* Airport Al Massira Agadir , Morocco  

 

 

 

 

 

PHOTO 

IDENTIT

E 


