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 الجامعة التونسية للشطرنج

 جمعية المربع الملكي 

 

 الالئحة الفنية

 الفصل األول : التنظيم

 تحت إشراف الجامعة التونسية للشطرنج وبرعايةجمعية المربع الملكي بقصيبة المديونيتنظم 

 لألسفارGO MAKKAHوكالة 

 

 مهرجان الدولي للشطرنجال

GO MAKKAH 

 2019سبتمبر09إلى  01من 

 سوسة -ORIENT PALACEبنزل 

 دورات 4مهرجان الدولي للشطرنج على اليحتوي  

 ELO 2100ألكثر من مفتوحة )A(دورة  

  2100ألقل من  )B(دورة  

 سنة 16دورة للفئة العمرية األقل من  

 دورة في الشطرنج الخاطف 

 التصنيف الخاص بالشطرنجمهرجان معتمد لدى االتحاد الدولي للشطرنج في احتساب هذا ال

 

 GO MAKKAH:                           جمعية المربع الملكي بقصيبة المديوني و المنظم 

 :المنظم الدولي شاهر الدين الميالدي رئيس لجنة التنظيم

 أكرم الجميعي الحكم الدولي: مدير الدورة

 :          أميرة مرزوقالحكم الرئيسي للدورة 

 :       الحكم الدولي عدنان نسلة من الجزائرBالحكم الرئيسي للدورة 

 :    الحكم الدولي يسري زخامةU16الحكم الرئيس للدورة 

 مشارك 500و 400: بين  عدد المشاركين
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 تسجيل الالعبين : الفصل الثاني-  

 

 الموقع االلكتروني للمهرجانتتم عملية التسجيل عبر 

أوت بالنسبة  31أوت بالنسبة لألجانب ويوم  24المشاركين في المهرجان يوم آخر أجل لتسجيل 

 للتونسيين

ال تقبل عملية التسجيل إال بدفع المعلوم عن طريق البطاقة االلكترونية أو إيداع المبلغ بالحساب 

 الجاري التالي :

 مع إرسال نسخة من الوثيقة للعنوان التالي :

 

 حدد معلوم التسجيل كالتالي

 المسجلون بالجامعة التونسية للشطرنج وحاملي إلجازات تونسية

  Bوكذلك للدورة    Aدينار للدورة  60 

 سنة 16دينار تونسي للدورة الخاصة بالفئات العمرية األقل من  40 

 دينار تونسي بالنسبة لدورة الشطرنج الخاطف 25 

 

 غير المسجلين بالجامعة التونسية للشطرنج

 20 Euro  للدورةA  وكذلك للدورة)B  دينار تونسي 70ما يعادل( 

 15 Euro دينار تونسي  50ما يعادل  (سنة 16للدورة الخاصة بالفئات العمرية األقل من( 

 10 Euroدينار تونسي  35ما يعادل  (لدورة الشطرنج الخاطف( 

 

 اإلقامة واإلعاشة الفصل الثالث :

 

قصر الشرق بسوسة أين توجد قاعة قامتهم بنزل إبالنسبة للمشاركين في هذا المهرجان ستكون 

 اللعب

 للشخص الواحد في غرف مزدوجة أو ثالثية أو رباعية  Euro 30حدد معلوم اإلقامة بـ 

 سنة  12بالنسبة لألطفال أعمارهم أقل من  Euro 20و

 بالنسبة للغرف الفردية  Euro 35و 

 )عشاء   - فطور –فطور الصباح  (ملة إقامة كا 

 متر  xيبعد عن األول بـ  )إسم النزل (ويمكن كذلك اإلقامة بنزل 
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 الرابعالفصل 

 البرنامج

 استقبال المشاركين 01/09/2019يوم 

 

 االجتماع الفني 14الساعة  02/09/2019يوم 

 كلمة االفتتاح 15:30الساعة                       

 الجولة األولى 16:00الساعة                       

 

 الجولة الثانية 09الساعة  03/09/2019يوم 

 الجولة الثالثة 16:00الساعة                       

 

  09الساعة  04/09/2019يوم 

العب المرتبين األوائل في الدورة الخاصة للفئات  20الكبير لـمقابالت مسترسلة مع األستاذ الدولي 

 العب 25العبين تختارهم هيئة المهرجان =  5سنة +  16العمرية األقل من 

 الرابعةالجولة  16:00الساعة  

 

 )دورة البليتز(يوم راحة  05/09/2019يوم 

 

 خامسةالالجولة  09:00الساعة  06/09/2019يوم 

 السادسةالجولة  16:00الساعة                      

 

 السابعةالجولة  09:00الساعة  07/09/2019يوم 

 الجولة الثامنة 16:00الساعة  07/09/2019يوم 

 

 الجولة التاسعة واألخيرة 09:00الساعة  08/09/2019يوم 

 الساعة الثالثة حفل االختتام وتوزيع الجوائز                      
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 المغادرة 09/09/2019م يو

 

 لجنة االستئنافالفصل الخامس :

 

تتكون لجنة االستئناف من رئيس وعضوين أساسيين وعضوين احتياطيين من 

بين الالعبين المشاركين في المهرجان واإلداريين ويتم انتخابهم خالل االجتماع 

 الفني

 تعمل لجنة االستئناف وفق أنظمة االتحاد الدولي للشطرنج

تقدم االعتراضات على قرارات الحكم الرئيسي أو الحكم المساعد إلى رئيس 

لجنة االستئناف خالل ساعة من موعد انتهاء الجولة مرفقة بمبلغ نقدي قدره 

د ويرجع إلى صاحبه إذا كان االعتراض صحيحا وتعتبر قرارات  100

 الصادرة عن لجنة االستئناف نهائية وغير قابلة للطعن

 

 دة التأخير تحدد في االجتماع الفنيم التأخير:

 

 

 كسر التعادلالفصل السادس :

 

 نتيجة اللقاء بين الالعبين المتعادلين في النقاط والمشتركين بالمركز 1 •

 1نظام بوخلتز 2 •

 عدد االنتصارات بما فيها االنتصارات بالغياب 3 •

 عدد االنتصارات باللون األسود  4 •

 دلألبيض وفي خالة التعادل يتوج األسود5ود لألسود 6مقابلة فاصلة  5 •
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 : الجوائز بعالفصل السا

 

         

 جدول يتعلق بالجوائز

  د 000 15

 الدورة المفتوحة

 الفئات العمرية 
 

 الرتبة

 الصنف والجنس
 U8 

    Aالدورة  

 إناث ذكور  القيمة الرتبة

 ذهبية+كأس+€ 1000 1

 

 ذهبية ذهبية 1

 فضية فضية 2 فضية+700€ 2

 برنزية برنزية 3 برنزية+500€ 3

4 300€  U10 

 ذهبية ذهبية 1 200€ 5

 فضية فضية 2  100€ 6

1800<ELO<2100 B برنزية فضية 3  الدورة 

1 300€ 

 

   

2 240€  U12 

 ذهبية ذهبية 1 150€ 3

 فضية فضية 2 100€ 4

 برنزية برنزية 3 60€ 5

ELO<1800   U14 

1 240€ 

 

 ذهبية ذهبية 1

 فضية فضية 2 150€ 2

 برنزية برنزية 3 100€ 3

4 70€  U16 

 ذهبية ذهبية 1 50€ 5

 فضية فضية 2 30€ 6

 برنزية برنزية 3 30€ 7

8 30€    

9 30€    

 سنة 16دورة ألقل من 

 أحسن نتيجة 

 ألكبر من  100€
 Bفي الدورة  سنة 60 

    القيمة الرتبة

 ذهبية+كأس+100€ 1

 

   

  € 100 جائزة أحسن فتاة        فضية+80€ 2

   Bفي الدورة  برنزية+70€ 3
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 مالحظة : ال تقسم الجوائز ويتم تسليمها حسب الترتيب النهائي

 

 

 

 

 اإلمضاء                                                                       

 عن الهيئة                                                                      

 رئيس الجمعية                                                                   

 شاهر الدين الميالدي                                                                

 


