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تتشدر  الأ ندة السنلسدة لسهر دان ابدالبً تحت رعاٌة الشٌخ نهٌان بن زاٌد  ل  نهٌدان رسدٌس س أدس أبدالبً الرٌا دً 

فدً س ٌندة  لأشطرنج ب عاتكم لأسشاركة فً فعالٌات الح ث الشطرن ً السناي الستسٌز السقام  العشرانا الخاسسال الً 
االذي ٌشتس  عأى الع ٌ  سن البطاالت ال الٌة السس أة باالتحا  الد الً  ،العربٌة الستح ة ابالبً عاصسة  الة االسارات 

 لأشطرنج.
 

 اإلشرا  الفنً لأسهر ان
حٌي    بتنظيٌم المررجيان  زإتحاد اإلمارات للشطرنج مجلس أبزظبً الرٌاضًٌقزم نادي ابزظبً للشطرنج زالثقافة بالتعازن مع   

 لقزانٌن زلزائح االتحاد الدزلً للشطرنج. زذلك طبقا   زاإلداري نًٌتزلى النادي اإلشراف الف
 

 ثطْالد الوِرجبى

 
ٌزلٌيز  1فيً  2100الٌقل تصنٌفرم اليدزلً عين الذٌن تقتصر المشاركة فً بطزلة األساتذة على الالعبٌن األساتذة: بطالة  (1

 9م البطزلية عليى النظيام السزٌسيري مين تقيا  مين ذيذا الشيرط العبيزا نيادي أبيزظبً للشيطرنج زالثقافية زٌستثنى،  2018
، زسيتزفر اللجنية  عين كيل نقلية ملعزبي نقلة  ثانٌة  30إضافة دقٌقة لكل العب مع  90، الزمن المحدد للمباراة ذز  جزالت

زميافزق   شيرط حصيزل الالعيب  2600المنظمة إقامة مجانٌة فً فندق من فئة الخمس نجزم لالعبٌن المصنفٌن تصينٌف 
  .العدد محدزد زتعطى األفضلٌة باإلستضافة ألزائل المشتركٌن  اللجنة المنظمة( ة مندعزة خاصعلى 

  ميا فيزق زدزليً  لقيب أسيتاذ أصيحاب  الالعبيٌن ٌعفيى .امرٌكيً ( دزالر 100  درذيم امياراتً 370االشيتراك  رسيزم 
GM, IM WGM  )س خاس سً  ٌٍّث ازًج ِ ٓ ٌعرث  ،مين الرسيزم  2400شرٌطة أن ٌكزن تصنٌفرم الدزلً ٌزٌد  من الرسزم

  . دلٍمح عٓ تدأ ًٌّثازًج 03ٌرأخس أوثس ِٓ 
 

الييذٌن ٌقييل تصيينٌفرم الييدزلً عيين بيياب االشييتراك مفتييز  أمييام كافيية الييراةبٌن المشيياركة فييً البطزليية  :  البطالددة السفتاحددة  (2
ليزمن المحيدد زمن الي ، جزالت 9تقام البطزلة على النظام السزٌسري من رقم دزلً  حاصل علىشرٌطة أن ٌكزن  2100

 60  درذيم امياراتً 200رسيزم االشيتراك  .ثانٌية عين كيل نقلية ملعزبي  30دقٌقية لكيل العيب ميع اضيافة 90للمباراة ذز 
 .  زما فزق من الرسزم ( IM’s & GM’s   ٌعفى الالعبٌن أصحاب لقب أستاذ الدزلً .دزالر امرٌكً (

 
شيرٌطة أن ٌكيزن  زميادزن 2002بطزلة على الالعبٌن مزالٌد عام التقتصر المشاركة فً  سٌخ : 61ثطْلخ الٌبشئٍي رحذ  (3

 لكل العب  دقٌقة 70جزالت ، الزمن المحدد للمباراة ذز  9تقام البطزلة على النظام السزٌسري من  رقم دزلً حاصل على
( ،  سينة 16تحيت   ب بيالبطزلتٌن المفتزحية زالناشيئٌنٌسمح لالعبٌن الناشئٌن من حملة التصينٌف اليدزلً بدزدزاجٌية اللعي 

 اللجنة المنظمة.بعد الحصزل على مزافقة  دي أبزظبً للشطرنج من ذذا الشرط نا العبًٌستثنى 
ٌعفيى الالعبيٌن أصيحاب لقيب أسيتاذ اليدزلً زميا فيزق مين  .دزالر امرٌكيً ( 27   درذيم امياراتً 100رسيزم االشيتراك 

 م.الرسز
 

تقيام البطزلية عليى زل ُ دلٌ ً    حاصً عٍىٌالعثٍٓ شسٌطح أْ ٌىوْ : ًٌّشازوح ِفروحح ٌجٍّع ً ثطْلخ الشطرًج الخبطف (4
عين كيل نقلية ثيانٌتٌن  لكيل العيب ميع اضيافة دقيائق 3، الزمن ليزمن المحيدد للمبياراة ذيز ة جزل 11النظام السزٌسري من 

  ملعزب 
 ,GM  زما فزق لً  الدزٌعفى الالعبٌن أصحاب لقب أستاذ  دزالر امرٌكً ( 27   درذم اماراتً 100رسزم االشتراك 

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

 .ًالشرسًن ِجأا   : ذماَ أِاَ أسراذ دلًٌ وثٍس تاالذفاق ِع ًٌٍجٕح ًٌّٕظّح  الوجبراح االسزؼراضٍخ  (5

 

 



ًٌالعث ٍٓ لأح د ذلٌا ُ   ش ازوح فٍا ا عٍ ى ذمرص س ًٌّتطوٌح فسلٍح لٌرشىً وً فسٌك ِٓ العثٍٓ ل :الشطرًج الؼبئلً ثطْلخ  (6

 دلْ ذٌ هف سق ل 03جوالخ فً حاي ذجالش ع دد ًٌف سق ًٌّش ازوح  7ًألب أل ًألَ ( ذماَ ًٌثطوٌح عٍى ًٌٕظاَ ًٌسوٌسسي ِٓ 

 .ًالشرسًن ِجأا  دلٍمح ٌىً العة  05  شِٓ ًٌّثازًج ذماَ عٍى ٔظاَ ًٌدلزي ًٌىاًِ 

 

. ذم اَ فٍاا عٍ ى ًف سًد ًٌج ٍ  ل ًٌش س ح ل ًٌ دفاد ًٌّ دًٔ ل ِجٕ دٌٓ ًٌودِ ح ًٌو ٍٕ ح ذمرصس ًٌّشازوح ثطْلخ حوبح الْطي: (7

العثٍٓ ل دلْ ذٌه ذماَ عٍى ٔظاَ ًٌدلزي  03جوالخ فً حاي ذجالش عدد ًٌّشازوٍٓ  7ًٌثطوٌح عٍى ًٌٕظاَ ًٌسوٌسسي ِٓ 

 . ًالشرسًن ِجأً  دلٍمح ٌىً العة  05ًٌىاًِ. شِٓ ًٌّثازًج 

 

 

 ؼبدلًظبم كسر الز

 .ٔرائج ًٌالعثٍٓ ًٌّرعادٌٍٓ فً ًٌٕما  فً حاي ٌعثوً جٍّعا ِع تعض .0

 .ِعدي ذصٍٕف ًٌوصوَ .2

 .توخٍص   ِجّود ٔما  ًٌوصوَ ( .0

 .ِجّود ٔما  ًٌوصوَ ًإلٌجاتٍح فمط   أي ًحرساب ٔصف ٔما  ًٌوصُ فً حاي ًٌرعادي ( .4

 

 

 بال االر األسرٌكً جْائس الجطْلخ

 العاشرالسركز  التاسعالسركز  لثاسنالسركز ا السابعالسركز  السا سالسركز  السركزالخاسس الرابعالسركز  الثالثلسركز ا الثانًالسركز  السركز االا  
 600 700 800 1,000 1,500 2,000 3,500 5,500 7,500 13000 تطوٌح ًألساذرج 

        300 400 500 لِادلْ 2433أفضً ٔرٍجح العة ذصٍٕف  تطوٌح ًألساذرج
          500  حأفضً ٔرٍجح العث ًألساذرج تطوٌح

    400 500 800 1,000 1,200 1,500 2,000 ًٌثطوٌح ًٌّفروحح
        500 700 1000 ل ِا دلْ 0733ذصٍف  ًٌثطوٌح ًٌّفروحح

        500 700 1,000 ًٌثطوٌح ًٌّفروحح ًٌغٍس ِصٕفٍٓ
          300 أفضً ٔرٍجح العثحًٌثطوٌح ًٌّفروحح 

     300 400 500 700 1000 1500 سٕح 06ًٌٕاشئٍٓ ذحد تطوٌح 
        150 300 500 سٕح 04ًٌٕاشئٍٓ ذحد تطوٌح 
        150 300 500 سٕح 02ًٌٕاشئٍٓ ذحد تطوٌح 
        150 300 500 سٕوًخ  03 ًٌٕاشئٍٓ ذحدتطوٌح 
          300 سٕوًخ 8 ًٌٕاشئٍٓ ذحدتطوٌح 

        500 700 1000 ا فتطوٌح ًٌشطسٔج ًٌو
        200 300 500 تطوٌح فسق ًٌشطسٔج ًٌعائًٍ

        300 500 700 تطوٌح حّاج ًٌو ٓ

 
 
  : عٌنٌة  ااسز تق ٌرٌة( 8)

 الفاسزٌن بالسباراة اإلستعرا ٌة. -1

 .  األساتذةأف   نتٌ ة العب سااطن فً بطالة  -2

 سفتاحة.أف   نتٌ ة العب سااطن فً البطالة ال -3

 فً البطالة السفتاحة. ةسااطن ةأف   نتٌ ة العب-4

 فً بطالة الناشسٌن. سااطن أف   نتٌ ة العب-5

 فً بطالة الناشسٌن. سااطنة أف   نتٌ ة العبة -6

 .سنة  16أف   نتٌ ة العب سن نا ي أبالبً لأشطرنج فسة   -7

 سنة. 16أف   نتٌ ة العبة سن نا ي أبالبً لأشطرنج فسة   -8

 .سنة  14  أف   نتٌ ة العب سن نا ي أبالبً لأشطرنج فسة -9

 سنة 14أف   نتٌ ة العبة سن نا ي أبالبً لأشطرنج فسة   -10



 . سنة 12أف   نتٌ ة العب سن نا ي أبالبً لأشطرنج فسة   -11

 سنة. 12أف   نتٌ ة العبة سن نا ي أبالبً لأشطرنج فسة   -12

 سناات. 10العب سن نا ي أبالبً لأشطرنج فسة  أف   نتٌ ة  -13

 سناات. 10أف   نتٌ ة العبة سن نا ي أبالبً لأشطرنج فسة   -14

 .سناات   8أف   نتٌ ة العب سن نا ي أبالبً لأشطرنج فسة  -15

 سناات. 8أف   نتٌ ة العبة سن نا ي أبالبً لأشطرنج فسة   -16
 
 

   ا  السبارٌات
 الخسٌس  األربعاء الثالثاء اإلثنٌن األح  السبت  ال سعة الخسٌس اءاألربع الثالثاء الٌام

 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 9/8 8/8 7/8 التارٌخ

 األساتذةبطالة 
1 

5.30 
 سساء  

2 
 سساء   4

3 
 زًحح سساء   4

4+5 
صباحا+10
 سساء6

6 
 سساء   4

7 
 سساء   4

8 
 سساء   4

9 
 سغا رة صباحا   10

 حةالبطالة السفتا
1 

5.30 
 سساء  

2 
 سساء   6

3 
 سساء   6

 زًحح
4+5 
صباحا+10
 سساء 6

6 
 سساء   6

7 
 سساء   6

8 
 سساء   6

9 
 صباحا   10

 

 سنة 16بطالة الناشسٌن فسة 
 1+2 

صباحا +  10
 لهرا 2

3+4 
صباحا +  10
 لهرا 2

 5 
 زًحح صباحا  9:30

6+7 
صباحا  10
 لهرا 2+ 

8 
 صباحا 10

9 
 صباحا 10

  

   - -   سساء   3 - - - عرا ٌةالسباراة االست
   - -   سساء   5 - - - الشطرنج الخاط 

   سساء   2 سساء   2       بطالة فرق الشطرنج العاسأً
   سساء   2 سساء   2       بطالة حساة الزطن

 
 سساء   7.00الساعة  15/08/2018 األربعاءحف  الختام اتازٌع ال ااسز ٌام 

 كٌفٌة السشاركة ؟ 
صيزرة عين جيزاز السيفر ز صيزرة  إليى إضيافةاسيتٌفا  اسيتمارة االشيتراك المرفقية  ةبٌن فً االشتراك من داخل الدزلة على الرا

الجرٌدددذ االلوزرًّدددً : عليييى العنيييزان التيييالً 22/07/2018 األحددد  شمسيييٌة ميييع رسيييم االشيييتراك المقيييرر زذليييك قبيييل ٌيييزم

omstival@gmail.cadchessfe 

 
سزا   كان ذلك نقدا  لقسم الحسابات فيً نيادي أبيزظبً للشيطرنج زالثقافية أز  01/08/2017ٌجب دفع رسزم المشاركة قبل تارٌخ 

 عبر التحزٌل البنكً حسب البٌانات أدناه:
 

فسد شازد ًٌٕجدٖاسن الفرع :  ً ٌٍشطسٔج لًٌثمافحٔادي أتوظثإسن الحسبة :   هصرف أثْظجً اإلسالهً إسن الجٌك :   

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

ًٌدزهُ ًإلِازًذًػولخ الذفغ :  شازد ًٌٕجدٖ –ِدٌٕح أتوظثً  –ًإلِازًخ ًٌعستٍح ًٌّرحدج  الؼٌْاى :   

 
 سعأاسات عاسة

زذليك   دخزل للراةبٌن فيً المشياركة مين خيارد الدزليةتأشٌرة  لحصزل علىبااللجنة المنظمة للمررجان  تساعد:  تأشٌرة ال خا 
حسيييب األصيييزل القانزنٌييية المتبعييية بالدزلييية ، بعيييد اسيييتالم طليييب االشيييتراك مرفيييق معريييا صيييزرة عييين جيييزاز السيييفر زذليييك قبيييل 

01/07/2018 . 
 

 خاصة لأسشاركٌن الذٌن ٌرغبان لإلقاسة فً الفنا ق. أسعار السنلسة تافر الأ نة 
 
: للمشياركٌن مين خيارد الدزلية ٌمكين الزصيزل عبير مطيار ابيزظبً اليدزلً ز دبيً اليدزلً زالشيارقة  ابدالبً إلىٌفٌة الاصا  ك

 .كم 180الدزلً زاللتان تبعدان عن ابزظبً بحزالً 
 المنظمة اإلستقبال زالمزاصالت لالعبٌن المدعزٌٌن من مطار أبزظبً الدزلً فقط. تزفر اللجنة *
 
 

mailto:adchessfestival@gmail.com
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 للوِرجبى خ الؼبه الشرّط

 

 

 قاعات اللعبالتدخٌن منعا باتا داخل المبانً العامة زٌحظر . 1
 . ٌمنع منعا باتا استخدام الرزاتف المحمزلة زأجرزة الكمبٌزتر زةٌرذا من األجرزة اإللكترزنٌة فً قاعة البطزلة.2
اعتبار نفسرم بعد المباراة. خالف ذلك، سٌتم بأ(  score sheet سجل المباراة ز النتٌجة   عن تقدٌم ذم المسؤزلٌن . الالعبٌن 3

 !0:0 نتٌجة المباراة 
معرضٌن لعقزبة الحرمان ز  خاصة فٌما ٌتعلق التصنٌف(  التسجٌلفً استمارة  ةٌر صحٌحةمعلزمات . الالعبٌن الذٌن ٌقدمزن 4

 من البطزلة.االستبعاد 
 مسا . 5:30أةسطس الساعة  7ي سٌبدأ فً الذز  الجزلة األزلى بعد انترا  حفل االفتتا  مباشرة ستبدأ. 5
 دقٌقة عن بد  المباراة. 30ٌعتبر الالعب خاسرا  إذا تأخر اكثر من . 6 
 .www.adchessfestival.com ز مقر اللعب من خالل المرقع االلكترزنً للمررجان  الفندق الرسمًسٌتم االعالن عن . 7
  زصزل الالعبٌن.   ٌزم 2017اةسطس  6ٌعتبر . 8
 
 
 
 
 
 

 طلت االشزراك

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

 ---------مكان المٌالد:-------------------------تارٌخ المٌالد :-----------------------------------الجنسٌة :
 ----------------------------------------------مكان اإلصدار:---------------------------رقم جزاز السفر:
 ----------------------------------------------تارٌخ االنترا :----------------------------تارٌخ اإلصدار: 

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

 -------------------------------------------------------------------------------------البرٌد االلكترزنً : 
   :تفاصٌ  رحأة الاصا

 ----------------------------------------------------------------------------------شركة الطٌران الناقلة :
  --------------------------------------------الى مطار : ------------------------------مغادرة من مطار:
 ----------المزافق :  ---------------------: ارٌخ الزصزل ت  ----------------------------تزقٌت الزصزل :

 ---------------------------------------------------------------------------------الفندق المراد اإلقامة ب :
 

 01/70/2018بٍ هالحظخ ُبهخ للوشبركٍي هي خبرج الذّلخ : الرجبء رؼجئخ الطلت ّإػبدرَ للجٌخ الوٌظوخ فً هْػذ أقص

 هٌسق ػبم الوِرجبى زٍُر حسي أحوذ للوسٌذ هي الوؼلْهبد : الرجبء االرصبل ثبلسٍذ / 

 adchessfestival@gmail.comثرٌذ الوزرًًّ   +(506911661660-) ُبرف هزحرك 

   هْقغ الوِرجبىّ                                                         اّ ثسٌبرح هْقغ الٌبدي ػلى االًزرًذ 

   www.abudhabichess.com                                                       www.adchessfestival.com                  

 ٍى زلُ ذصٍٕفً.* الٌمثً أي ِشازن غٍس حاصً ع
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