


 h14 إلــى   h11 مــن   2018 يوليــو   23 االثنيــن  المشــاركين:  اســتقبال   .1
والثقافــة. والفنــون  للرياضــة  الســادس  محمــد  بمجمــع 

 .h15 2. تزويج الجولة األولى: االثنين 23 يوليو 2018 على الساعة
3. حفــل االفتتــاح وبدايــة الــدوري: االثنيــن 23 يوليــو 2018 علــى الســاعة 

30د. 17و 

الدوري الرئيسي
دوري  دولــي مفتــوح فــي طــور االعتمــاد، فــي 9 جــوالت حســب الطريقــة 

السويســرية المســرعة. 
سرعة اللعب: 90 د+30 ثانية عن كل نقلة.

واجــب المشــاركة فــي المهرجــان: 150 درهــم، قبــل الجمعــة 6 يوليــو علــى 
الســاعة 20.

واجــب المشــاركة فــي المهرجــان: 250 درهــم مــن 7 إلــى 19 يوليــو علــى 
الســاعة 20 )آخــر أجــل (.

واجب المشاركة في دوري اللعب الخاطف )فقط(: 50 درهم.
األســاتذة الدوليــون واألســاتذة الفيدراليــون والعبــو جمعيــة ألــوان فنيــة: 

تســجيل مجانــي.
التسجيل عبر اإلنترنيت إلزامي بالنسبة للمهرجان.

البرنامج العام

التوقيتالتاريخالجولة

األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة

التاسعة 

االثنين 23 يوليو
الثالثاء 24 يوليو
الثالثاء 24 يوليو

األربعاء 25 يوليو  
الخميس 26 يوليو 
الجمعة 27 يوليو 
السبت 28 يوليو
السبت 28 يوليو
 األحد 29 يوليو

18h00
10h00
18h00
10h00
10h00
18h00
10h00
18h00
10h00

4. األنشطة الموازية : 
· ماراتــون اللعــب الخاطــف بالســاحة الكبــرى لمجمــع محمــد الســادس: الخميــس 26 يوليــو 

علــى الســاعة 20. 
· صبيحـة  حرة )جولة سياحية(: الجمعة 27 يوليو.

· المبــاراة الجماعيــة اآلنيــة الكبــرى فــي ســاحة وطــاء الحمــام: األربعــاء 25 يوليــو علــى 
  .20 الســاعة 

5. حفل االختتام وتوزيع الجوائز: 
األحد 29 يوليو على الساعة 18 و 30د : في فضاء القصبة األثرية. 



جوائز نقدية قيمتها
 70.000 درهم على األقل

جوائز مقسمة حسب نظام هورتالترتيب
)بالنسبة للترتيب العام(

الدوري الرئيسي
الجائزة األولى
الجائزة الثانية
الجائزة الثالثة
الجائزة الرابعة

الجائزة الخامسة
الجائزة السادسة

الجائزة السابعة
الجائزة الثامنة

أول العب مغربي
ثاني العب مغربي
ثالث العب مغربي

أول العب تصنيف تحت 1800
أول العب تصنيف 1801-2000
أول العب تصنيف 2001-2200

أول العب أقل من 20 سنة
أول العب أقل من 16 سنة 
أول العب أقل من 12 سنة

الجائزة األولى إناث
الجائزة الثانية إناث
أول العب محلي

ثاني العب محلي
أول العبة محلية
أول أمل محلي

أول العب مخضرم )+55(
ماراتون اللعب الخاطف

الجائزة األولى
الجائزة الثانية
الجائزة الثالثة
الجائزة الرابعة

الجائزة الخامسة
الجائزة السادسة

أول العب مغربي
ثاني العب مغربي

أول العب محلي
المباراة الجماعية اآلنية الكبرى

الفائزون من بين الشباب
أحسن الالعبين المقاومين

15.000 درهم + درع
10.000 درهم
7.000 درهم
4.000 درهم
3.000 درهم
2.000 درهم
1.500 درهم
1.000 درهم
3.500 درهم
2.500 درهم
1.500 درهم
1.000 درهم
1.000 درهم
1.000 درهم
1.000 درهم
500 درهم
500 درهم
2.000 درهم
1.000 درهم
1.000 درهم
500 درهم
500 درهم
500 درهم
1.000 درهم

2.000 درهم
1.500 درهم
1.000 درهم
800 درهم
600 درهم
400 درهم
800 درهم
600 درهم
400 درهم
جوائز عينية
هدايا رمزية
 ميداليات



لجنة التنظيم:
محمد مبارك ريان: 0664067816

نائب مدير المهرجان:
عبد السالم مويسو: 0661963116 

التسيير المالي:
عبد النور حمامو: 0661204865
رشيد الوراكلي: 0623694212

إقامة واستقبال المشاركين:
محمد جاد عزوز: 0618099327

النقل والمواصالت:
معاد العلمي: 0664491324

اللوجستيك:
المختار زيطان: 0661581129

اإلدارة والسكرتارية:
عمر الرحموني: 0639195512

المساعدة التقنية:
سعد ريان: 0667492391

المسؤول عن موقع الجمعية:
عبد الحي زيطان: 0665769513  

لجنة التحكيم:
الحكم الرئيسي:

زهير سالمي: حكم دولي.
النواب والمساعدون:

عادل المرابط، عزيز العيساوي، جمال مصله، 
بوشتى الكمري، حميد بن يعقوب، رشيد الوراكلي: 

حكام وطنيون
المعالجة التقنية:

هشام فوران: حكم دولي.

/www.alwnfannia.net  :الموقع الرسمي
 البريد اإللكتروني:

festival17.chefchaouen@gmail.com 

قانون المهرجان )الدوري الرئيسي(:

1. سيجرى الدوري الرئيسي )في طور االعتماد من 
طرف االتحاد الدولي( حسب الطريقة السويسرية 
المسرعة في تسع جوالت وبتوقيت 90 دقيقة + 

30 ثانية عن كل نقلة. 

 
2. سيطبق  نظام االتحاد الدولي )بنسخته األخيرة 

بتاريخ 1/1/2018(. 

 
3. يجب على كل العب أجنبي الحصول على الرقم 

االستداللي لالتحاد الدولي من أجل المشاركة في 
الدوري.

 
4. أي العب يأتي متأخرا بعد مرور أزيد من 30 

دقيقة على بداية الجولة يخسر المقابلة.

 
5. أي العب يتغيب عن جولة ما دون إعالم الحكم 

الرئيسي لن يتم تزويجه في الجولة الموالية. 
وسيعلن عن االنسحاب العام ألي العب غاب 

لجولتين حتى وإن أشعر الحكم الرئيسي بذلك.

 
6. يحق ألي العب طلب االستراحة لجولتين على 
األكثر خالل الجوالت الخمس األولى من الدوري، 
شريطة إعالم الحكم الرئيسي بعد الجولة التي 

تسبق طلبه. مقابل ذلك يحصل الالعب على نصف 
نقطة.

 
7. يمنع حمل أي نوع من األجهزة اإللكترونية. وأي 

العب يرتكب مخالفة بشأن ذلك يخسر المقابلة.

 
8. ال تقدم اقتراحات التعادل بين العبين قبل النقلة 

الثالثين.

 
9. على الالعبين والمتفرجين  على السواء التزام 

الهدوء داخل قاعة الالعب، تحت طائلة اتخاذ عقوبات 
من طرف الحكم الرئيسي )إنذار، طرد من قاعة 
الالعب، الخ........(.                                          

10. يحق للمتفرجين التقاط الصور في حدود 
الدقائق الخمسة عشر األولى من بداية كل جولة. 

11. ستتشكل لجنة لالستئناف قبل بداية الدوري. 
وحيث إن قرارات الحكم الرئيسي غير قابلة للنقاش 



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

قدرها 300 درهم، ترجع إلى الالعب في حالة قبول 
الطعن. يقدم هذا الطعن إلى الحكم الرئيسي في 

أجل أقصاه ساعة بعد نهاية الجولة المعنية.
12. طرق كسر التعادل )تناقصية(:

·النتيجة الثنائية.	
·البوخولز.

·البوخولز المتوسط.
·السونبورن برجر.

·مقابلة فاصلة، 6 دقائق لألبيض و 5 دقائق 
لألسود. في حالة التعادل، ترجع كفة األسود.

13. سيتم اقتسام الجوائز )الترتيب العام( حسب 
نظام هورت. ال يمكن الجمع بين الجوائز.

14. حمل الشارات الخاصة إلزامي بالنسبة لكل 
العب. سيتم التجاوز عن أي إهمال أو نسيان بإعطاء 
إنذار  أولي من قبل الحكم الرئيسي، في حال تكرار 

نفس األمر سيمنع الالعب المعني من مواصلة 
الدوري.

15. على الالعبين استعمال لباس مالئم لقاعة 
اللعب )تمنع مالبس البحر على سبيل المثال(، 

وذلك تحت طائلة اتخاذ عقوبات من طرف اللجنة 
المنظمة.

بنود خاصة بماراتون اللعب الخاطف: 

1.سيجرى دوري اللعب الخاطف )في طور 
االعتماد من طرف االتحاد الدولي( حسب الطريقة 

السويسرية المسرعة في تسع جوالت وبتوقيت 3 
دقائق + ثانيتين عن كل نقلة. 

2.سيطبق نظام االتحاد الدولي )الخاص باللعب 
الخاطف( نسخة يناير 2018. 

3.طرق كسر التعادل )تناقصية(:
·النتيجة الثنائية.

·البوخولز.
·البوخولز المتوسط.

·السونبورن برجر.

·مقابلة فاصلة، 5 دقائق لألبيض و 4 دقائق 
لألسود. في حالة التعادل، ترجع كفة األسود.

4.ستوزع الجوائز حسب الترتيب العام. ليس هناك 
اقتسام للجوائز في حالة التساوي في النقاط.

5.سيستفيد المشاركون من وجبة عشاء مجانية 
خالل ماراتون اللعب الخاطف.

التسجيل، االستقبال، حفل االختتام: 

1.يجب أن تتم جميع التسجيالت عبر المواقع التالية: 

https://chess-results.com/anmeldung.as-
px?lan=20&ggid=355881 )بالنسبة للدوري 

الرئيسي(
as-.anmeldung/com.results-chess//:https

ggid&20=lan?px=355884 )بالنسبة لماراتون 
اللعب الخاطف(

2. يجب إيداع رسوم التسجيل المحددة في 150 
درهم بالنسبة للمسابقتين معا )50 درهم بالنسبة 

 BMCE للعب الخاطف فقط( في الحساب البنكي
لجمعية ألوان فنية:     

 ASSOCIATION ALWANE N°
 ،011150000001200000095445

وذلك قبل الجمعة 6 يوليو على الساعة الثامنة 
مساء. وعند انصرام هذا األجل  وإلى غاية الجمعة 

20 يوليو 2018 على الساعة الثامنة مساء  
سترتفع رسوم التسجيل إلى250 درهم )بالنسبة 

للمسابقتين(.

3. يجب إرسال رقم التحويل البنكي إلى البريد 
@chefchaouen.festival17 :اإللكتروني التالي

com.gmail ، على أن يتم تقديم توصيل التحويل ـ 
عند الضرورة ـ خالل يوم استقبال المشاركين.

4. سيتم اإلعالن عن الالئحة النهائية للمشاركين 
يوم األحد 22 يوليو 2018.

5. سيتم استقبال المشاركين في بهو مجمع 
محمد السادس للرياضة والفنون والثقافة يوم 

االثنين 23 يوليو 2018، من العاشرة إلى الساعة 
الثانية عشرة.

6.على المشاركين الحاصلين على الجوائز في 
مختلف المسابقات الحضور شخصيا إلى حفل 

االختتام المقرر يوم 29 يوليو على الساعة 
السادسة والنصف مساء.


