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www.alwanfannia.net 

E.Mail : Alwanfannia1977@gmail.com 

الكالسيكي   في الشطرنج الوطني  دوري شفشاون  
 .3332 كتوبرأ 32 إلى 32  من  التاريخ:

 مجمع محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة : المكان 

 .جولات 22 فيمفتوح كلاسيكي  رئيسي وطنيدوري  -: المحتــوى

 ثانية( 22ساعة +  الوقت )مراقبةالمسرعة.  حسب الطريقة السويسرية                  

 (       جولات 20) ماراتون في اللعب الخاطف -                 

رياضة لللقانون الدولي  وخاضع. الاتحاد الدولي للشطرنج من طرفمعتمد  : دوريلصيغةا

 .المباريات الرسمية بخصوص الشطرنج

حسب ) .مدينة 02 لحوالي من مختلف الأعمار والفئات منتمينمشاركا  032: المشاركون  

 (معايير الاختيار المحددة من طرف الجمعيــة

 أبطال مغاربة سابقون. -

 لاعبون مغاربة دوليون. -

 لوائح الاتحاد الدولي. حسبالمصنفون  -

 .لمختلف الفئاتنخبة من أبطال المغرب  -

 .طنجة تطوان الحسيمة جهةوشفشاون إقليم  لاعبون أشبال وصـغار من -

الجوائز النقدية والعينية: ما بين 32.222 إلى 22.222 درهم حسب الإمكانات المالية                                       

.المتوفرة  

فنية للشطرنججمعية ألوان الجهـة المنظمة:   

 .: محمد مبارك ريانمدير الدوري

.: زهير سلاميالحكم الرئيسي  

http://www.alwanfannia.net/
mailto:Alwanfannia1977@gmail.com
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 البرنامج العــام

 

 زوالا. 00صباحا إلى  00من الساعة  3233أكتوبر  32المشاركين: الأحد  استقبال .0

 .01أكتوبر الساعة  32الجولة الأولى: الأحد تزويج  .3

 .01أكتوبر الساعة  32الجولة الأولى:  الأحد بداية الدوري الرئيسي ونطلاقة ا .2

 الدوري الرئيسي

      :مساء.  01أكتوبر الساعة   32الأحد الجولة الأولـــى 

      :صباحا. 02أكتوبر  الساعة  30الاثنين الجولة الثانيــة 

 مساء. 01أكتوبر  الساعة  30لاثنين الجولة الثالثــة:     ا 

      :صباحا. 02أكتوبر الساعة  32الثلاثاء الجولة الرابعــة 

    : صباحا. 02أكتوبر الساعة  31الاربعاء الجولة الخامسة 

 :مساء. 01أكتوبر الساعة  31الاربعاء     الجولة السادسة 

 صباحا. 02أكتوبر الساعة  32لخميس الجولـة السابعة : ا 

 دوري اللعب الخاطف

  بمركب محمد السادس.مساء،  01من الساعة  ابتداء 3233أكتوبر  32الثلاثاء 

 حفل الاختتام وتوزيع الجوائز

  بمركب محمد  مساء الخامسةابتداء من الساعة   3233أكتوبر  32الخميس

 السادس.

 رسوم التسجيل والاشتراك

  : للاعبين المحليين( درهما 22. )درهم 322الدوري الرئيسي 

  :درهما 22دوري اللعب الخاطف. 

  :معفيون من الرسوم.لاعبو الجمعية المنظمة وذوو الاحتياجات الخاصة 
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 لائــحة الجوائــز

 الدوري الكلاسيكي)الرئيسي(

  درهم  0.222:     الأولىالجائــزة 

      "      درهم 2.222  :   لثانيــةا 

     "       درهم 3.222  :  الثالثـــة 

    "        درهم 3.222:     الرابعـة 

    "        درهم. 0.222 :  الخامسـة 

      "      درهم 1.200:    السادسة. 

      "      درهم.  0.222 :   السابعـة 

     "       درهم 800  :     الثامنـة 

 الجوائز الخاصــة بالفئات:

  درهم 0.222:                سنة 32أول لاعب أقل من 

 درهم 0.222 : سنة( 22)أكثر من  أول لاعب مخضرم 

 درهم 0.222:                            أولى إناث الجائزة 

 درهم 0.222:                              أول لاعب محلي 

 الجوائز المخصصة لدوري اللعب الخاطف

  درهم 0.222:    الاولــىالجائزة 

      "    درهم 0.222 :    الثانيــة 

    "      درهم. 122 :    الثالثــة 

     "     درهم. 222:   الرابعــة 

     "    درهم. 222:    الخامسة 

 هامــة:ملاحظات 

 .سيتم توزيع الجوائز حسب الترتيب العام 

  بين المرتبين.لا تقتسم الجوائز 

 .لا يتم الجمع بين جائزتين 
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 مسطــرة التسجيل والمشاركة

 

  التالي الإلكترونيللعنوان (3233أكتوبر  02 إلى 20)  منإرسال طلب المشاركة 

: lwanfannia1977@gmail.coma   

  : 2132100303أو إرسال نفس الطلب عبر رقم الواتساب 

  :ينبغي أن يتضمن الطلب ما يلي 

 .الاسم العائلي والشخصي 

 سنة الازدياد. 

 .المدينة أو النادي 

 للشطرنج رقم التعريف لدى الاتحاد الدولي ID .  

 01 لثلاثاءايوم ستعلن لجنة الانتقاء عن قائمة اللاعبين الذين تم قبول طلباتهم 

 .3233أكتوبر 

  يتعين على اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة تسديد واجبات التسجيل

بنك إفريقيا،  للجمعية:المبلغ المحدد في الحساب البنكي  عبر إيداع

 :شفشاون، رقم

0111 5000 0001 2000 0009 5445 

 لمذكوراالواتساب  عبر رقم من توصيل الدفعصورة  لتأكيد المشاركة يرجى إرسال 

  :للجمعيةالبريد الإلكتروني  عبر وأ (3213210030. )أدناه

lwanfannia1977@gmail.coma 

 

 وسيتم الإعلان عنها عبر 3233أكتوبر 30يوم  ستحصر اللائحة النهائية للمشاركين .

 results.com-www.chessموقع: 

  للرسوم المحددة. الأداء المسبقلن يتم قبول أي تسجيل بدون 

 3233فاتح اكتوبر في  التصنيف المعتمد هو الذي سينشره الاتحاد الدولي.  
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