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 قانون الدوري الرئيسي

حسب الطريقة السويسرية  من طرف االتحاد الدولي الرئيسي المعتمدسيجرى الدوري  :اللعبنظام  .1

 ثانية عن كل نقلة. 06دقيقة +  06جوالت وبتوقيت  سبعالمسرعة في 

 الدولي.االتحاد  نظامسيطبق  .2

 الحصول على الرقم االستداللي لالتحاد الدولي من أجل المشاركة في الدوري.يجب على كل العب  .0

 دقيقة على بداية الجولة يخسر المقابلة. 06أي العب يأتي متأخرا بعد مرور أزيد من  :التأخرحالة  .4

الرئيسي لن يتم تزويجه في الجولة العب يتغيب عن جولة ما دون إعالم الحكم  أي :التغيبحالة  .5

 الموالية. وسيعلن عن االنسحاب العام ألي العب غاب لجولتين حتى وإن أشعر الحكم الرئيسي بذلك.

ئيسي شريطة إعالم الحكم الر ،من الدوريللجولة األولى يحق ألي العب طلب االستراحة  :االستراحة .0

 الالعب على نصف نقطة. ويحصل . قبل اعداد التزويج الخاص بالجولة

لى سرعة بالنظر إويجب على الالعبين أن يسجلوا نقالتهم بوضوح وبالطريقة الجبرية.  :النقالتتسجيل  .7

 بالتوقف عن تسجيل النقالت. ال يسمح هاللعب المعتمدة فإن

الدست على الالعبين أن يسلما للحكم ورقة التسجيل األصلية بعد توقيعها. كما يجب عليهما عند نهاية  .8

 إعادة القطع إلى وضعيتها في البداية.

ذن عب قبل انتهاء المقابلة دون إيسمح بمغادرة فضاء الل الوبتحليل المقابالت داخل قاعة اللعب.  ال يسمح .9

 بمغادرة طاولة المقابلة دون إذن الحكم. يسمح لالعب صاحب النقلة الحكم. وال

عب ال كلاإللكترونية. و االتصال أجهزةالهواتف النقالة وأي نوع من  تشغيليمنع  اإللكترونية:األجهزة  .16

 يرتكب مخالفة بشأن ذلك يخسر المقابلة.

تحت طائلة اتخاذ عقوبات من طرف الحكم  ،عبالتزام الهدوء داخل قاعة الل على الالعبين والمتفرجين .11

 عب، الخ.(.، طرد من قاعة الل)إنذار الرئيسي

 قاعة اللعب أو استعمال الهاتف داخل فضاء اللعب.ال يسمح بالتدخين داخل  .12

 في حدود الدقائق الخمسة عشر األولى من بداية كل جولة. )بالفالش(للمتفرجين التقاط الصور سمحي .10

ر ن قرارات الحكم الرئيسي غيأقبل بداية الدوري. وحيث  ستئنافلالستتشكل لجنة  :االستئنافلجنة  .14

يمكن ألي العب متضرر تقديم طعن لدى اللجنة السالفة الذكر مقابل وديعة ، فإنه قابلة للنقاش بعين المكان

درهم، ترجع إلى الالعب في حالة قبول الطعن. يقدم هذا الطعن إلى الحكم الرئيسي في  066مالية قدرها 

 أجل أقصاه ساعة بعد نهاية الجولة المعنية.

 من خمسة أعضاء: ستئنافالالجنة تتكون 
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 مدير الدوري؛ 

  عن الحكامممثل 

 ممثالن عن الالعبين؛ 

 .ممثلة عن الالعبات 

 كما يتم اختيار عضوين احتياطيين لتعويض الالعب )أو الالعبين( إذا كان الطعن يهم أحد أعضاء اللجنة.

 :الجوائزطريقة توزيع  .15

 طرق كسر التعادل )تناقصية(: .15.1

 البوخولز. .15.1.1

 البوخولز المتوسط. .15.1.2

 .السونبورن برجر .15.1.0

 النتيجة الثنائية. .15.1.4

 عدد االنتصارات. .15.1.5

 .القرعة اجراء .15.1.0

 .لنهائيابين الحاصلين على نفس عدد النقط ويتم التوزيع حسب الترتيب اقتسام الجوائز  يتمال  .15.2

، فسيحصل على أعلى إذا كان الالعب مؤهالً للحصول على جائزة نقدية في تصنيفات مختلفة .15.0

 قيمة.

،  ت )السنالفئا العام،تُمنح الجائزة بالترتيب التالي: التصنيف  نفسها،قيمة الجائزة هي  إذا كانت .15.4

 .المحلي(ثم  االناث

 .ال يمكن الجمع بين الجوائز .15.5

 يجب على المتفرجين والمرافقين احترام بنود السلوك في فضاء اللعب، وإال فسيُمنعون من الدخول إليه. .10

بنشر بياناتهم الشخصية في وسائل اإلعالم المختلفة التي تراها اللجنة  لدوريايأذن المشاركون في  .17

 (والدسوت،...المنظمة مناسبة )القوائم والتصنيفات 

 .في حالة القوة القاهرة أو الظروف غير المتوقعة بنود هذا القانونبحقها في تعديل  ظيمتحتفظ لجنة التن .18

 قبوالً كامالً ودون تحفظ لبنود هذا القانون.إن المشاركة في هذا الدوري تفترض  .19
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 بنود خاصة بماراتون اللعب الخاطف

 

دقائق +  0حسب الطريقة السويسرية المسرعة في تسع جوالت وبتوقيت سيجرى دوري اللعب الخاطف  .1

 ثانيتين عن كل نقلة. 

 .الخاص باللعب الخاطفالدولي سيطبق نظام االتحاد  .2

 :الجوائزطريقة توزيع   .0

 :تناقصيةطرق كسر التعادل ) .0.1

 البوخولز. .0.1.1

 البوخولز المتوسط. .0.1.2

 السونبورن برجر. .0.1.0

 النتيجة الثنائية. .0.1.4

 عدد االنتصارات. .0.1.5

 اجراء القرعة. .0.1.0

 ستوزع الجوائز حسب الترتيب العام. .0.2

 ليس هناك اقتسام للجوائز في حالة التساوي في النقاط. .0.0

 .هي قرارات نهائية ماراتون اللعب الخاطف في قرارات الحكم الرئيسي .4
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 لجنة التنظيم

 

  :الدوريمدير 

 رئيس جمعية ألوان فنية للشطرنج دولي، ، أستاذريانمحمد مبارك 

 alwanfannia1977@gmail.com : بريد إلكتروني - 6004607810هاتف:                        

 :الدورينائب مدير 

 abdul_6@hotmail.fr:  بريد إلكتروني  0661963116 -  هاتف :  - مويسوعبد السالم 

 :الماليالتسيير 

 6001264805 هاتف :   -عبد النور حمامو

 6020094212هاتف :     - رشيد الوراكلي

 :اللوجستيك

 0661048622 هاتف :    - بوشتى الكمري

 :والسكرتاريةاإلدارة 

 6009195512هاتف :    - عمر الرحموني

 :التقنيةالمساعدة 

 6024495410هاتف :         - سعد ريان

 :الجمعيةموقع  عن المسؤول

 abdelhayzitan@yahoo.fr بريد إلكتروني :  6005709510 هاتف : - عبد الحي زيطان

  

  

mailto:abdelhayzitan@yahoo.fr
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 لجنة التحكيم

 
 : الحكم الرئيسي

 حكم دولي. :    سالميزهير 

 

 : الحكم المساعد

 .حكم وطني رشيد الوراكلي : 

 

 : ونوناعلمالحكام ا

 .حكم وطني :  العيساوي عزيز

  .حكم وطني :      جمال مصله
 حكم وطني. :    عثمان الصبار
 .حكم وطني :   بوشتى الكمري

 .حكم وطني م. : يعقوب  نحميد ب

 

 

www.alwanfannia.net/ 

E-mail : alwanfannia1977@gmail.com 

 

http://www.alwanfannia.net/
mailto:alwanfannia1977@gmail.com

