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قانون الدوري الرئٌسً
 .1نظام اللعب  :سٌجرى الدوري الرئٌسً (فً طور االعتماد من طرف االتحاد الدولً) حسب الطرٌقة
السوٌسرٌة المسرعة فً تسع جوالت وبتوقٌت  90دقٌقة  30 +ثانٌة عن كل نقلة.
 .2سٌطبق نظام االتحاد الدولً (بنسخته األخٌرة بتارٌخ .)2018/1/1
ٌ .3جب على كل العب أجنبً الحصول على الرقم االستداللً لالتحاد الدولً من أجل المشاركة فً الدوري.
 .4حالة التأخر  :أي العب ٌأتً متأخرا بعد مرور أزٌد من  30دقٌقة على بداٌة الجولة ٌخسر المقابلة.
 .5حالة التغيب  :أي العب ٌتغٌب عن جولة ما دون إعالم الحكم الرئٌسً لن ٌتم تزوٌجه فً الجولة الموالٌة.
وسٌعلن عن االنسحاب العام ألي العب غاب لجولتٌن حتى وإن أشعر الحكم الرئٌسً بذلك.
 .6االستراحة ٌ :حق ألي العب طلب االستراحة لجولتٌن على األكثر خالل الجوالت الخمس األولى من
الدوري ،شرٌطة إعالم الحكم الرئٌسً بعد الجولة التً تسبق طلبه .و ٌحصل الالعب على نصف نقطة.
 .7تسجيل النقالت ٌ :جب على الالعبٌن أن ٌسجلوا نقالتهم بوضوح وبالطرٌقة الجبرٌة .وبالنظر إلى سرعة
اللعب المعتمدة فإنه الٌسمح بالتوقف عن تسجٌل النقالت.
 .8عند نهاٌة الدست على الالعبٌن أن ٌسلما للحكم ورقة التسجٌل األصلٌة بعد توقٌعها .كما ٌجب علٌهما إعادة
القطع إلى وضعٌتها فً البداٌة.
 .9الٌسمح بتحلٌل المقابالت داخل قاعة اللعب .والٌسمح بمغادرة فضاء اللعب قبل انتهاء المقابلة دون إذن
الحكم .والٌسمح لالعب صاحب النقلة بمغادرة طاولة المقابلة دون إذن الحكم.
.10

األجهزة اإللكترونية ٌ :منع حمل الهواتف النقالة وأي نوع من أجهزة اإلتصال اإللكترونٌة .وكل العب

ٌرتكب مخالفة بشأن ذلك ٌخسر المقابلة .وٌمكن لالعبٌن وضع أجهزتهم لدى المكلفٌن باإلستقبال مقابل وصل.
 .11حمل الشارات واللباس  :حمل الشارة الخاصة إلزامً بالنسبة لكل العب .سٌتم التجاوز عن أي إهمال أو
نسٌان بإعطاء إنذار أولً من قبل الحكم الرئٌسً  ،فً حال تكرار نفس األمر على الالعب المعنً أداء ما
قٌمته  100درهم كعقوبة لتفادي منعه من إجراء المقابلة وخسارتها  .كما أن على الالعبٌن استعمال لباس
مالئم لقاعة اللعب (تمنع مالبس البحر مثال) ،وذلك تحت طائلة اتخاذ عقوبات من طرف اللجنة المنظمة.
 .12على الالعبٌن والمتفرجٌن التزام الهدوء داخل قاعة اللعب  ،تحت طائلة اتخاذ عقوبات من طرف الحكم
الرئٌسً (إنذار ،طرد من قاعة اللعب ،الخ.).
 .13ال يسم ح بالتدخٌن داخل قاعة اللعب أو استعمال الهاتف داخل فضاء اللعب.
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 .14يسمح للمتفرجٌن التقاط الصور(بالفالش) فً حدود الدقائق الخمسة عشر األولى من بداٌة كل جولة.
 .15لجنة اإلستئناف  :ستتشكل لجنة لإلستئناف قبل بداٌة الدوري .وحٌث أن قرارات الحكم الرئٌسً غٌر قابلة
للنقاش بعٌن المكان  ،فإنه ٌمكن ألي العب متضرر تقدٌم طعن لدى اللجنة السالفة الذكر مقابل ودٌعة مالٌة
قدرها  300درهم ،ترجع إلى الالعب فً حالة قبول الطعنٌ .قدم هذا الطعن إلى الحكم الرئٌسً فً أجل
أقصاه ساعة بعد نهاٌة الجولة المعنٌة.
تتكون لجنة اإلستئناف من خمسة أعضاء :
 مدٌر المهرجان؛
 ممثل عن الالعبٌن األجانب؛
 ممثالن عن الالعبٌن المغاربة؛
 ممثلة عن الالعبات.
كما ٌتم اختٌار عضوٌن احتٌاطٌٌن لتعوٌض الالعب (أو الالعبٌن) إذا كان الطعن ٌهم أحد أعضاء اللجنة.
 .16طريقة توزيع الجوائز :
.16.1طرق كسر التعادل (تناقصٌة):
 .16.1.1النتٌجة الثنائٌة.
 .16.1.2البوخولز.
 .16.1.3البوخولز المتوسط.
 .16.1.4السونبورن برجر.
 .16.1.5مقابلة فاصلة 6 ،دقائق لألبٌض و  5دقائق لألسود .فً حالة التعادل ،ترجع كفة األسود.
.16.2سٌتم اقتسام الجوائز (الترتٌب العام) حسب نظام هورت..
.16.3إذا كان الالعب مؤهالً للحصول على جائزة نقدٌة فً تصنٌفات مختلفة  ،فسٌحصل على أعلى قٌمة.
إذا كانت قٌمة الجائزة هً نفسها ُ ،تمنح الجائزة بالترتٌب التالً :التصنٌف العام  ،اٌلو FIDE

( أقل من  ،2200أقل من ،2000أقل من ،1800غٌر مصنف) ،وطنً  ،محلً  ،السن.
 .16.4ال ٌمكن الجمع بٌن الجوائز.
إلً.
ٌ .17جب على المتفرجٌن والمرافقٌن احترام بنود السلوك فً فضاء اللعب ،وإال فسٌُم نعون من الدخول ه
ٌ .18أذن المشاركون فً الم هرجان بنشر بٌاناتهم الشخصٌة فً وسائل اإلعالم المختلفة التً تراها
المنظمة مناسبة (القوائم والتصنٌفات والدسوت)...،
 .19تحتفظ لجنة التنظٌم بحقها فً تعدٌل بنود هذا القانون فً حالة القوة القاهرة أو الظروف غٌر المتوقعة.
 .20إن المشاركة فً هذا الدوري تفترض قبوالً كامالً ودون تحفظ لبنود هذا القانون.
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بنود خاصة بماراتون اللعب الخاطف
 .1سٌجرى دوري اللعب الخاطف (فً طور االعتماد من طرف االتحاد الدولً) حسب الطرٌقة السوٌسرٌة
المسرعة فً تسع جوالت وبتوقٌت  3دقائق  +ثانٌتٌن عن كل نقلة.
 .2سٌطبق نظام االتحاد الدولً (الخاص باللعب الخاطف) نسخة ٌناٌر .2018
 .3طريقة توزيع الجوائز :
.3.1

طرق كسر التعادل (تناقصٌة) :

.3.1.1

النتٌجة الثنائٌة.

.3.1.2

البوخولز.

.3.1.3

البوخولز المتوسط.

.3.1.4

السونبورن برجر.

.3.1.5

مقابلة فاصلة 5 ،دقائق لألبٌض و  4دقائق لألسود .فً حالة التعادل ،ترجع كفة األسود.

.3.2

ستوزع الجوائز حسب الترتٌب العام.

.3.3

لٌس هناك اقتسام للجوائز فً حالة التساوي فً النقاط.

.3.4

ال ٌمكن الجمع بٌن الجوائز.

.3.5

إذا كان الالعب مؤهالً للحصول على جائزة نقدٌة فً تصنٌفات مختلفة فإنه سٌحصل على

الجائزة طبقا للبند  16.3من قانون الدوري الرئٌسً.
 .4قرارات الحكم الرئٌسً ماراتون اللعب الخاطف هً قرارات نهائٌة.
مجان خالل ماراتون اللعب الخاطف.
ا
 .5سٌستفٌد المشاركون من وجبة عشاء
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لجنة التنظٌم
مدير المهرجان :
محمد مبارك رٌان ،أستاذ دولً  ،رئٌس جمعٌة ألوان فنٌة للشطرنج
هاتف  - 0664067816 :بريد إلكتروني festival18.chefchaouen@gmail.com :
نائب مدير المهرجان :
عبد السالم موٌسو -هاتف  - 0661963116 :بريد إلكتروني abdul_6@hotmail.fr :
مستشار :
قاسم رٌان  ،أستاذ دولً -

بريد إلكتروني kacemrian2@yahoo.fr :

التسيير المالي :
عبد النور حمامو -هاتف 0661204865 :
هاتف 0623694212 :

رشٌد الوراكلً -
اإلعالم واإلتصال :
معاد العلمً -

هاتف 0664491324 :

اللوجستيك :
بوشتى الكمري  -هاتف 0661048622 :
المختار زٌطان  -هاتف 0661581129 :
اإلدارة والسكرتارية :
عمر الرحمونً  -هاتف 0639195512 :
المساعدة التقنية :
سعد رٌان -

هاتف 0667492391 :

المسؤول عن موقع الجمعية :
عبد الحً زٌطان  -هاتف  0665769513 :بريد إلكتروني abdelhayzitan@yahoo.fr :
التصميمات بالحاسوب :
مصعب العلمً  -هاتف 0661142222 :
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لجنة التحكٌم
الحكم الرئيسي :
زهٌر سالمً :حكم دولً.
الحكم المساعد :
رشٌد الوراكلً  :حكم وطنً.
الحكام المعاونون :
طارق حجاج  :حكم اإلتحاد الدولً.
ابراهٌم المقامً  :حكم اإلتحاد الدولً.
عادل المرابط  :حكم اإلتحاد الدولً.
عزٌز العٌساوي  :حكم وطنً .
جمال مصله  :حكم وطنً .
بوشتى الكمري  :حكم وطنً .
حمٌد بن ٌعقوب  :م .حكم وطنً.
المعالجة التقنية :
هشام فوران  :حكم دولً.
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