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تتشدر  الأ ندة السنلسدة لسهر دان ابدالبي تحت رعاية الشيخ نهيان بن زايد  ل  نهيدان رسديس س أدس أبدالبي الريا دي 

فدي س يندة  لأشطرنج ب عاتكم لأسشاركة في فعاليات الحد   الشدطرن ي السدنال الستسيدز الس دام  العشرانا الرابعال الي 
االذل يشتس  عأى الع ي  سن البطاالت ال الية السس أة باالتحا  الد الي  ،العربية الستح ة  ابالبي عاصسة  الة االسارات

 لأشطرنج.
 

 اإلشرا  الفني لأسهر ان
حٌا    نبتنظاٌم المررجاا زإتحااد امماارال للشاطرنج مجلس أبزظبً الرٌاضًٌقزم نادي ابزظبً للشطرنج زالثقافة بالتعازن مع   

 لقزانٌن زلزائح االتحاد الدزلً للشطرنج. زذلك طبقا   زامداري نًٌتزلى النادي امشراف الف
 

 ثطْالد الوِرجبى

 
ٌزلٌاز  1فاً  2100الٌقل تصنٌفرم الادزلً عان الذٌن تقتصر المشاركة فً بطزلة األساتذة على الالعبٌن األساتذة: بطالة  (1

 9م البطزلاة علاى النظاام السزٌساري مان تقاا  مان ذاذا الشارط العبازا ناادي أبازظبً للشاطرنج زالثقافاة زٌستثنى،  2017
، زساتزفر اللجناة  عان كال نقلاة ملعزبا نقلة  ثانٌة  30إضافة دقٌقة لكل العب مع  90، الزمن المحدد للمباراة ذز  جزالل

زماافزق   شارط حصازل الالعاب  2600المنظمة إقامة مجانٌة فً فندق من فئة الخمس نجزم لالعبٌن المصنفٌن تصانٌف 
  .العدد محدزد زتعطى األفضلٌة بامستضافة ألزائل المشتركٌن  اللجنة المنظمة( ة مندعزة خاصعلى 

 ,GM  ما فزق زالدزلً  لقب أستاذ أصحاب  الالعبٌن ٌعفى .دزالر امرٌكً ( 70   درذم اماراتً 250رسزم االشتراك 

IM WGM  )برس اسررس ل ٌٍّبرسز ن ِرٓ ٌحر اس ٌعح ،مان الرسازم  2400شرٌطة أن ٌكزن تصنٌفرم الدزلً ٌزٌد  من الرسزم

  . دلٍمة عٓ بدأ  ٌّبسز ن 03أوثس ِٓ 
 

الااذٌن ٌقاال تصاانٌفرم الاادزلً عاان باااب االشااتراك مفتااز  أمااام كافااة الااراةبٌن المشاااركة فااً البطزلااة  :  البطالددة السفتاحددة  (2
لازمن المحادد لازمن ا ، جزالل 9تقام البطزلة على النظام السزٌسري من رقم دزلً  حاصل علىشرٌطة أن ٌكزن  2100

 40  درذام امااراتً 150رسازم االشاتراك  .ثانٌاة عان كال نقلاة ملعزبا  30دقٌقاة لكال العاب ماع اضاافة 90للمباراة ذز 
ٌعحبرس اسررس ل  ،  زماا فازق مان الرسازم ( IM’s & GM’s   ٌعفى الالعبٌن أصحاب لقب أساتاذ الادزلً .دزالر امرٌكً (

 . عٓ بدأ  ٌّبسز ندلٍمة  03ٌٍّبسز ن ِٓ ٌح اس أوثس ِٓ 
 

شارٌطة أن ٌكازن  زماادزن 2001بطزلة على الالعبٌن مزالٌد عام التقتصر المشاركة فً  سٌخ : 61ثطْلخ الٌبشئٍي رحذ  (3
 لكل العب  دقٌقة 70جزالل ، الزمن المحدد للمباراة ذز  9تقام البطزلة على النظام السزٌسري من  رقم دزلً حاصل على

( ،  سانة 16تحال   ب باالبطزلتٌن المفتزحاة زالناشائٌنحملة التصانٌف الادزلً بدزدزاجٌاة اللعا ٌسمح لالعبٌن الناشئٌن من 
 اللجنة المنظمة.بعد الحصزل على مزافقة  دي أبزظبً للشطرنج من ذذا الشرط نا العبًٌستثنى 

زماا فازق مان  ٌعفاى الالعباٌن أصاحاب لقاب أساتاذ الادزلً .دزالر امرٌكاً ( 27   درذام امااراتً 100رسازم االشاتراك 
 دقٌقة عن بدأ المباراة . 30ٌعتبر خاسرا  للمباراة من ٌتأخر أكثر من  ، مالرسز

 
 

تقاام البطزلاة علاى زلرُ دلٌرً    حسصً عٍى:  ٌّشسزوة ِفحوحة ٌجٍّع  ٌالعبٍٓ شسٌطة أْ ٌىوْ  ثطْلخ الشطرًج الخبطف (4
عان كال نقلاة ثاانٌتٌن  لكال العاب ماع اضاافة قاائقد 3، الزمن لازمن المحادد للمبااراة ذاز ة جزل 11النظام السزٌسري من 

 . ملعزب 
 ,GM  زما فزق الدزلً  ٌعفى الالعبٌن أصحاب لقب أستاذ  دزالر امرٌكً ( 27   درذم اماراتً 100رسزم االشتراك 

IM WGM  )2400عن شرٌطة أن ٌكزن تصنٌفرم الدزلً ٌزٌد  من الرسزم  . 
 

 . الشحس ن ِجسٔس   سذ دلًٌ وبٍس بسالجفسق ِع  ٌٍجٕة  ٌّٕظّة : جمسَ أِسَ أرح الوجبراح االسزؼراضٍخ  (5

 

 ٌالعبرٍٓ لأحرد ذلٌ رُ   جمحصرس  ٌّشرسزوة فٍ رس عٍرى بطوٌة فسلٍة لٌحشىً وً فسٌك ِٓ العبٍٓ ل :الشطرًج الؼبئلً ثطْلخ  (6

 دلْ ذٌرهفرسق ل 03وة جوالت فً حسي ججسلش عردد  ٌفرسق  ٌّشرسز 7 ألب أل  ألَ ( جمسَ  ٌبطوٌة عٍى  ٌٕظسَ  ٌسوٌسسي ِٓ 

 . الشحس ن ِجسٔس  دلٍمة ٌىً العب  05  شِٓ  ٌّبسز ن جمسَ عٍى ٔظسَ  ٌدلزي  ٌىسًِ 

 

 



. جمرسَ جمحصس  ٌّشسزوة فٍ س عٍرى  فرس د  ٌجرٍ  ل  ٌشرس ة ل  ٌردفسد  ٌّردًٔ ل ِجٕردٌٓ  ٌودِرة  ٌو ٍٕرة ثطْلخ حوبح الْطي: (7

العبٍٓ ل دلْ ذٌه جمسَ عٍى ٔظسَ  ٌدلزي  03سلش عدد  ٌّشسزوٍٓ جوالت فً حسي جج 7 ٌبطوٌة عٍى  ٌٕظسَ  ٌسوٌسسي ِٓ 

 .  الشحس ن ِجسًٔ  دلٍمة ٌىً العب  05 ٌىسًِ. شِٓ  ٌّبسز ن 

 

 

 ًظبم كسر الزؼبدل

 .ٔحسئج  ٌالعبٍٓ  ٌّحعسدٌٍٓ فً  ٌٕمس  فً حسي ٌعبو  جٍّعس ِع بعض .0

 .ِعدي جصٍٕف  ٌوصوَ .2

 .بواٍص   ِجّود ٔمس   ٌوصوَ ( .0

 .   ٌوصوَ  إلٌجسبٍة فمط   أي  ححسسب ٔصف ٔمس   ٌوصُ فً حسي  ٌحعسدي (ِجّود ٔمس .4

 

 

 بال االر األسريكي جْائس الجطْلخ

 العاشرالسركز  التاسعالسركز  لثاسنالسركز ا السابعالسركز  السا سالسركز  السركزالخاسس الرابعالسركز  الثال السركز  الثانيالسركز  السركز االا  
 600 700 800 1,000 1,500 2,000 3,500 5,500 7,500 13000 نبطوٌة  ألرسجر 

        300 400 500 لِسدلْ 2433أفضً ٔحٍجة العب جصٍٕف  بطوٌة  ألرسجرن
          500  ةأفضً ٔحٍجة العب بطوٌة  ألرسجرن

    400 500 800 1,000 1,200 1,500 2,000  ٌبطوٌة  ٌّفحوحة
        500 700 1000 ل ِس دلْ 0733جصٍف   ٌبطوٌة  ٌّفحوحة

        500 700 1,000  ٌبطوٌة  ٌّفحوحة  ٌغٍس ِصٕفٍٓ
          300 أفضً ٔحٍجة العبة ٌبطوٌة  ٌّفحوحة 

     300 400 500 700 1000 1500 رٕة 06 ٌٕسشئٍٓ جحث بطوٌة 
        150 300 500 رٕة 04 ٌٕسشئٍٓ جحث بطوٌة 
        150 300 500 رٕة 02 ٌٕسشئٍٓ جحث بطوٌة 
        150 300 500 رٕو ت  03  ٌٕسشئٍٓ جحثبطوٌة 
          300 رٕو ت 8  ٌٕسشئٍٓ جحثبطوٌة 

        500 700 1000 بطوٌة  ٌشطسٔج  ٌوس ف
        200 300 500 بطوٌة فسق  ٌشطسٔج  ٌعسئًٍ

        300 500 700 بطوٌة حّسن  ٌو ٓ

 
 
  : عينية ية ااسز ت  ير( 8)

 الفاسزين بالسباراة اإلستعرا ية. -1

 .  األساتذةأف   نتي ة العب سااطن في بطالة  -2

 أف   نتي ة العب سااطن في البطالة السفتاحة. -3

 في البطالة السفتاحة. ةسااطن ةأف   نتي ة العب-4

 في بطالة الناشسين. سااطن أف   نتي ة العب-5

 في بطالة الناشسين. سااطنة أف   نتي ة العبة -6

 .سنة  16أف   نتي ة العب سن نا ل أبالبي لأشطرنج فسة   -7

 سنة. 16أف   نتي ة العبة سن نا ل أبالبي لأشطرنج فسة   -8

 .سنة  14  أف   نتي ة العب سن نا ل أبالبي لأشطرنج فسة -9

 سنة 14أف   نتي ة العبة سن نا ل أبالبي لأشطرنج فسة   -10

 . سنة 12أف   نتي ة العب سن نا ل أبالبي لأشطرنج فسة   -11

 سنة. 12أف   نتي ة العبة سن نا ل أبالبي لأشطرنج فسة   -12

 سناات. 10أف   نتي ة العب سن نا ل أبالبي لأشطرنج فسة   -13

 سناات. 10أف   نتي ة العبة سن نا ل أبالبي لأشطرنج فسة   -14

 .سناات   8بالبي لأشطرنج فسة أف   نتي ة العب سن نا ل أ -15

 سناات. 8أف   نتي ة العبة سن نا ل أبالبي لأشطرنج فسة   -16



 
 

   ا  السباريات
 األربعاء الثالثاء  الإلثنين األح  السبت ال سعة  الخسيس األربعاء الثال ء اإلثنين اليام

 23/09 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 التاريخ

 األساتذة بطالة
1 

5.30 
 سساء  

2 
 سساء   5

3 
 سساء   5

4 
 ز حة سساء   5

5+6 
صباحا+10
 سساء6

7 
 سساء   5

8 
 سساء   5

9 
 سغا رة صباحا   10

 البطالة السفتاحة
1 
 سساء   5.5

2 
 سساء   6

3 
 سساء   6

4 
 ز حة سساء   6

5+6 
صباحا+10
 سساء 6

7 
 سساء   6

8 
 سساء   6

9 
 صباحا   10

 

 نةس 16بطالة الناشسين فسة 
 1+2 

صباحا +  10
 لهرا 2

3+4 
صباحا +  10
 لهرا 2

5+6 
صباحا +  10
 لهرا 2

7 
9:30  
 صباحا

 ز حة
8 

 صباحا 10

8 
 صباحا 10

  

   - -  سساء   3 - - - - السباراة االستعرا ية
   - -  سساء   5 - - - - الشطرنج الخاط 

   سساء   2 سساء   2       بطالة فرق الشطرنج العاسأي
   سساء   2 سساء   2       ساة الزطنبطالة ح

 
 سساء   7.00الساعة  22/08/2017 الثالثاءحف  الختام اتازيع ال ااسز يام 

 

 كيفية السشاركة ؟ 
 2صازرة عان جازاز السافر زعادد  إلاى إضاافةاساتٌفا  اساتمارة االشاتراك المرفقاة  على الراةبٌن فً االشتراك من داخال الدزلاة 

الجرٌددذ االلرزرًّددً : علااى العناازان التااالً 1/07/2017 السددبت راك المقاارر زذلااك قباال ٌاازمصاازرة شمسااٌة مااع رساام االشاات

omadchessfestival@gmail.c 

 
لثقافاة أز لقسم الحسابال فاً ناادي أبازظبً للشاطرنج زاسزا   كان ذلك نقدا   01/08/2017ٌجب دفع رسزم المشاركة قبل تارٌخ 

 عبر التحزٌل البنكً حسب البٌانال أدناه:
فسد شسزد  ٌٕجدٖاسن الفرع :  ٔسدي أبوظبً ٌٍشطسٔج ل ٌثمسفةإسن الحسبة :   هصرف أثْظجً اإلسالهً إسن الجٌك :   

ABDIAEAD 10079393  كا :سايفت  AE51 0500000000010079393  الحسبة:رقن  االٌجبى:رقن   

ِسز جً ٌدزهُ  إلػولخ الذفغ :  شسزد  ٌٕجدٖ –ِدٌٕة أبوظبً  – إلِسز ت  ٌعسبٍة  ٌّححدن  الؼٌْاى :   

 
 سعأاسات عاسة

زذلاك   دخزل للراةبٌن فاً المشااركة مان خاارد الدزلاةتأشٌرة  بالحصزل علىاللجنة المنظمة للمررجان  تساعد:  تأشيرة ال خا 
تراك مرفاااق معراااا صااازرة عااان جااازاز السااافر زذلاااك قبااال حساااب األصااازل القانزنٌاااة المتبعاااة بالدزلاااة ، بعاااد اساااتالم طلاااب االشااا

01/07/2017 . 
 

   الذين يرغبان لإلقاسة في الفنا ق.لأسشاركين خاصة أسعار السنلسة تافر الأ نة 
 

: للمشااركٌن مان خاارد الدزلاة ٌمكان الزصازل عبار مطاار ابازظبً الادزلً ز دباً الادزلً زالشاارقة  ابدالبي إلىكيفية الاصا  
 .كم 180تبعدان عن ابزظبً بحزالً الدزلً زاللتان 

 المنظمة امستقبال زالمزاصالل لالعبٌن المدعزٌٌن من مطار أبزظبً الدزلً فقط. تزفر اللجنة *
 
 

 للوِرجبى الؼبهخ  الشرّط

 

 

 قاعال اللعبمنعا باتا داخل المبانً العامة زالتدخٌن ٌحظر . 1
 الكمبٌزتر زةٌرذا من األجرزة املكترزنٌة فً قاعة البطزلة. . ٌمنع منعا باتا استخدام الرزاتف المحمزلة زأجرزة2
اعتبار بأنفسرم بعد المباراة. خالف ذلك، سٌتم (  scoresheet سجل المباراة ز النتٌجة   عن تقدٌم ذم المسؤزلٌن . الالعبٌن 3

 !0:0 نتٌجة المباراة 
معرضٌن لعقزبة الحرمان ز اصة فٌما ٌتعلق التصنٌف(  خ التسجٌل. الالعبٌن الذٌن ٌقدمزن معلزمال كاذبة فً استمارة 4

 من البطزلة.االستبعاد 
 مسا . 5:30الساعة أةسطس  14الذي سٌبدأ فً  الجزلة األزلى بعد انترا  حفل االفتتا  مباشرة ستبدأ. 5
من بدأ الجزلة سٌعتبر قة دقٌ 30كثر من ألالعب ا فً حالة تأخر دقٌقة.  30بحد أقصى  ٌسمح لالعب التأخر عن بدا الجزلة . 6 

 .خاسرا 
 .www.adchessfestival.com ز مقر اللعب من خالل المرقع االلكترزنً للمررجان  الفندق الرسمًسٌتم االعالن عن . 7
  ٌزم زصزل الالعبٌن.  2017اةسطس  13ٌعتبر . 8
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 طلت االشزراك

 
 -----------اسم االم:  -----------------------------اسم االب --------------------------------------االسم :

 ---------مكان المٌالد:-------------------------ارٌخ المٌالد :ت-----------------------------------الجنسٌة :
 ----------------------------------------------مكان امصدار:---------------------------رقم جزاز السفر:
 ----------------------------------------------تارٌخ االنترا :----------------------------تارٌخ امصدار: 

 ----------------------------------:FIDE ID الرقم التصنٌفً* --------------------------التصنٌف الدزلً :
 ------------------------------------------------رقم الفاكس:  -------------- ----------------رقم الراتف :

 -------------------------------------------------------------------------------------البرٌد االلكترزنً : 
 تفاصي  رحأة الاصا  :

 ----------------------------------------------------------------------------------شركة الطٌران الناقلة :
  --------------------------------------------الى مطار : ------------------------------مغادرة من مطار:

 ----------المزافق :  ---------------------: تارٌخ الزصزل   ----------------------------لزصزل :تزقٌل ا
 ---------------------------------------------------------------------------------مقامة ب :الفندق المراد ا

 
 16/10/7160هالحظخ ُبهخ للوشبركٍي هي خبرج الذّلخ : الرجبء رؼجئخ الطلت ّإػبدرَ للجٌخ الوٌظوخ فً هْػذ أقصبٍ 

 هٌسق ػبم الوِرجبى ذ زٍُر حسي أحوللوسٌذ هي الوؼلْهبد : الرجبء االرصبل ثبلسٍذ / 

 adchessfestival@gmail.comثرٌذ الرزرًًّ   +(506911668660-) ُبرف هزحرك 

   ّ هْقغ الوِرجبى                                                        اّ ثسٌبرح هْقغ الٌبدي ػلى االًزرًذ 

   abichess.comwww.abudh                                                       www.adchessfestival.com                  

 * الٌمبً أي ِشسزن غٍس حسصً عٍى زلُ جصٍٕفً.

http://www.abudhabichess.com/
http://www.adchessfestival.com/

