
   2022مونديال الوسط العربي بالشطرنج  

 

 أعزائي العبي الشطرنج )ذكورا واناثا(

لألفراد والتي ستقام على مرحلتين   مونديال الوسط العربي بالشطرنجأنتم مدعوون/أنتن مدعوات للمشاركة في مسابقة 

 شارع جيلر، كفار سابا.   4بنادي الشطرنج الجديد في  

ديسمبر   9وهي مخصصة لجميع األعمار والثانية ستقام في  2022ديسمبر   2ستقام الجولة األولى من األلعاب يوم الجمعة 

 عاًما.  12وهي مخصصة لالعبي الشطرنج الشباب حتى سن   2022

 

 

 

 

 

 

 

تقام مسابقة المونديال بطريقة خروج المغلوب )نوك أوت(، ولكن على عكس الرياضات األخرى، في   : طريقة المنافسة

 هذه المنافسة يدخل الخاسر ببطولة سويسرية. 

* العبًا في الجولة األولى، وسيتم تقسيمهم إلى أزواج. ينتقل الفائزون إلى جولة   64أو  32سيشارك    مبنى المنافسة:

 ويدخل الخاسرون الجولة األولى من المسابقة السويسرية بدون نقاط.   خروج المغلوب الثانية

لفائزون في الجولة الثانية، بما في ذلك مباراة شطرنج خاطفه في حالة التعادل، يتقدمون إلى الدور الثالث، بينما يتقدم ا

في الجولة األولى. وهكذا حتى    الخاسرون إلى الدور الثاني من المسابقة السويسرية، وقد حصلوا بالفعل على نقطة واحدة

 العباً في الجولة األولى.  64مشارًكا( أو السادسة، إذا شارك   32الجولة الخامسة )في حالة 

في الجولة األخيرة من المونديال، سيتنافس العبان الشطرنج اللذان فازا بجميع المباريات على الكأس والجوائز األولى،  

 . 4و 3قبل األخيرة على المركزين   بينما سيتنافس الخاسرون في الجولة 

 ستشهد البطولة السويسرية عدد المباريات مطروًحا منها واحدة التي ستقام في المونديال. 

إذا كان من الضروري استكمال عدد الالعبين في الجولة األولى، فإن إدارة المنافسة ستضيف العبين من الوسط اليهودي  

 لالعبين يتوافق مستواهم مع المستوى المتوسط 

، يجوز إلدارة المسابقة الموافقة على األلعاب بدون ساعة ثم تنتهي  12ثوان. في منافسة حتى سن   5دقيقه+   15  :التوقيت 

 كحد أقصى )بما في ذلك تقييم المواقف(.  دقيقة 25األلعاب بعد  

 : الجوائز

 Altushler-Shachemالجوائز برعاية اتحاد الشطرنج اإلسرائيلي و

 مسابقة المونديال المفتوحة:   جوائز 

 شيكل   600: ةشيكل الرابع  800:  ةشيكل + درع. الثالث   1200شيكل + كأس الثانية:  1500المرتبة األولى:  

 جوائز البطولة السويسرية: 

 شيكل  200شيكل والرابعه    300شيكل الثالثه    400شيكل. الثانيه   500: األولى

 :  12ى سن جوائز بطولة حت



: لعبة شطرنج باإلضافة إلى  ة: مجموعة لعبة شطرنج خشبية باإلضافة إلى درع الثالث ةاألولى: ساعة شطرنج +كأس. الثاني 

 لكل العب  : لعبة شطرنجةإلى السادس ة ميدالية فاخرة. من الرابع

 0502512172يونس بالل   0544628401: محمد منصور لالستفسار والتسجيل

شيكل،   50كانون األول )ديسمبر(  2. تكلفة المسابقة المفتوحة في تى أسبوع قبل موعد المسابقةالتسجيل والدفع ح

 شيكل.   30كانون األول )ديسمبر(  9ومنافسة العبي الشطرنج الشباب يوم 

 يمكن الدفع من خالل الرابط التالي 

https://payboxapp.page.link/KTDq66ox63baQ8vQ7 

 

 

   

     البرنامج:

 14:30الحضور والتسجيل يوم الجمعة الساعة 

 )بحضور شخصيات عامة(   15:00حفل االفتتاح )تحية وشرح( الساعة  

 )حسب عدد الجوالت(   19:00أو   18:00الملخص النهائي وحفل توزيع الجوائز حوالي الساعة  

 محمد منصور، يونس بالل، درور اشكنازي، والحكم رئيسي نيمي كاسبي.  المدراء والحكام: 

 ال يحق استئناف قرار الحكم الرئيسي

 جهازالكتروني  أي   ممنوع حمل أي جهاز خلوي أو 

 

 سيتم تقديم المرطبات الخفيفة خالل المنافسة.  

 جميع العبي الشطرنج من الوسط العربي مدعوون للمشاركة في المسابقة المرموقة 

 

   

 مع فائق االحترام   

 محمد منصور يونس بالل, عيدو ورن وعميرام كابالن   

 

 

https://payboxapp.page.link/KTDq66ox63baQ8vQ7

