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 2018 بالمنستير المهرجان الدولي للشطرنج

 "دورة الشبان ; ناثدورة اال ; الدورة المفتوحة"

 التنظيم:

  بقصيبة المديوني نادي المربع الملكي

 التاريخ:

 2018 سبتمبر 9إلى  1من 

 المكان:

 المنستير – المنستير سنترنزل 

 التصنيف :

  دورة دولية مصنفة لدى اإلتحاد الدولي للشطرنج

 نظام الدورة :

 النظام السويسري 

 عدد الجوالت :

 جوالت 9

 نظام التوقيت :

 ث لكل نقلة 30دق لكل العب مع إضافة  90

 الملقبين : نمعدل تصنيف الالعبي

 نقطة 2300
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 البرنامج

 

  المشاركين استقبال 01/09/2018

02/09/2018  

 للدورات المفتوحة االجتماع الفني 10:00

 الجولة األولى 16:00

03/09/2018 

 الجولة الثانية 09:00

 الجولة الثالثة  17:00

04/09/2018 

 الجولة الرابعة 16:00

05/09/2018 

 الجولة الخامسة 09:00

 الجولة السادسة 17:00

06/09/2018  

 دورة دولية للشطرنج الخاطف 09:00

07/09/2018 

 الجولة السابعة 09:00

 الجولة الثامنة 17:00

08/09/2018 

 الجولة التاسعة 09:00

 حفل التتويج 15:00 

 مغادرة المشاركين  16:00 

09/09/2018 

    األجانب مغادرة المشاركين                        
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 قائمة الجوائز

 

 :المفتوحةالدورة جوائز 

 القيمة بالدوالر   المرتبة

 + كأس الدورة 700 : المرتبة األولى 

 500 : المرتبة الثانية

 300 : المرتبة الثالثة

 200 : المرتبة الرابعة 

 100 : المرتبة الخامسة

 (:2000تصنيف أقل من ) المفتوحةلدورة جوائز ا

 القيمة بالدوالر   المرتبة

 + كأس الدورة 150 : المرتبة األولى 

 100 : المرتبة الثانية

 80 : المرتبة الثالثة

 70 : المرتبة الرابعة 

 دورة االناث جوائز 

 الدينارالقيمة ب   المرتبة

  200 : المرتبة األولى 

 150 : المرتبة الثانية

 100 : المرتبة الثالثة

 : الشبانجوائز 

 الدينارالقيمة ب   المرتبة

  150 : المرتبة األولى 

 100 : المرتبة الثانية

 50 : المرتبة الثالثة

- 10- 8-األصناف العمرية  صنف من لكل (ذهبية، فضية و برونزيةميداليات ) ثالثة

 .إناث و ذكور16 - 14- 12

 
 .الجوائز المالية و ذلك حسب عدد المشاركين مالحظة: يمكن الترفيع في قيمة
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 التسجيل:

 : المنخرطين في الجامعة التونسية للشطرنج  بالنسبة لالعبين

 دينار للبقية )بالنسبة للمقيمين في النزل( 40دينار للشبان و  20 

 دينار للبقية )بالنسبة لغير المقيمين في النزل( 80للشبان و   دينار 40

 : المنخرطين في الجامعة التونسية للشطرنج غير بالنسبة لالعبين

 للمقيمين في النزل(بالنسبة للبقية ) دوالر 40دوالر للشبان و  20

 لغير المقيمين في النزل(بالنسبة للبقية ) دوالر 80للشبان و  دوالر 40

 

 اإلقامة:

جد والمتاستدور فعليات المهرجان الدولي للشطرنج في نزل المنستير سنتر أربع نجوم 

 في وسط مدينة المنستير.

 دوالر. 40 ب و قد حدد ثمن الغرفة المزدوجة مع ثالث وجبات

 .دوالر 15بالنسبة للغرفة الفردية يمكن إضافة 

 

 لمنظما                                                    مدير الدورة
  اهر الدين الميالديش                                                                 أكرم الجميعي

00216  24222444                                                                                              00216    93663898  
akramjemai@gmail.com 
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