بطولة كتارا الدولية للشطرنج 2021
بطولة شطرنج "بوليت" عن بعد
إنطالقا ً من ايماننا بالشطرنج كقوة إيجابية في ربط الناس وزيادة الوعي والتعلّم معا ً وتشجيع بعضنا البعض في هذه األوقات
اإلستثنائية على مستوى العالم ،وحرصا ً على مواصلة الالعبين نشاطهم التنافسي وتطوير مهاراتهم في ممارسة اللعبة..،
يدعوكم االتحاد القطري للشطرنج بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي  -كتارا لالنضمام و المشاركة في بطولة كتارا
الدولية للشطرنج  ،2021والتي ستقام على مرحلتين شيّقتين وغاية في اإلثارة من شطرنج الـ "بوليت" على موقع:
 . lichess.orgسيتم تحديد الفائز بالمركز األول وبطل البطولة خالل الجولة األخيرة من منافسات اليوم النهائي حيث سيتم
نقل مجريات هذا اليوم في بث مباشر.
شارك واستمتع بتجربة مذهلة!

بوستر البطولة

@kataraqatar

@chessqatar

@kataraqatar

@qatarchess

جدول البطولة
المرحلة التمهيدية

المرحلة النهائية

ميدان كتارا (أ)

ميدان كتارا (ب)

يوم األحد الموافق2021/6/20 :
الرابعة عصرا ً بتوقيت الدوحة  -قطر

يوم األحد الموافق2021/6/20 :
العاشرة مسا ًء بتوقيت الدوحة  -قطر

يوم األربعاء الموافق2021/6/23 :
السادسة مسا ًء بتوقيت الدوحة  -قطر

90دقيقة
نظام ""Arena
يتأهل السبع األوائل

90دقيقة
نظام ""Arena
يتأهل السبع األوائل

 12مباراة "بوليت" لكل تقابل
 16العب حسب نظام اإلقصاء
( 14متأهل  2 +اختيار المنظم)

*املرحلة التمهيدية:
-

ستقام منافسات المرحلة التمهيدية على جلستين تأهيليتين مستقلتين مدة كل منها  90دقيقة.
يتأ ّهل أفضل  7العبين من كل جلسة تأهيل إلى المرحلة النهائية.
لالعبين مطلق الحرية في االنضمام والمشاركة في أي ميدان من ميادين كتارا التأهيلية سوا ًء ميدان أ أو ب.
يحق لالعبين المشاركة في ميدان تأهيلي واحد أو اثنين إن رغبوا بذلك.
في حالة وصول الالعب إلى المراكز السبعة األولى في جلستين تأهيل ،فإنه سيتم احتساب الجلسة التي وصل فيها إلى أعلى ترتيب و
بالتالي تجاهل نتائجه في الجلسة األخرى.
للتسجيل في أي من الجلسات التأهيلية ،يجب أن يكون المشارك قد لعب ما ال يقل عن  30دورمصنف على موقعlichess.org :
يجب على كل مشارك في المرحلة التمهيدية تعبئة استمارة التسجيل االلكترونية التالية:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNfcL5htZ7V6UHxu_K4lNlwNwnl0DDBvspUCBbuvWwsRXN1g/viewform

ميدان كتارا أ https://lichess.org/tournament/Ngmvodax :
ميدان كتارا ب https://lichess.org/tournament/7ZgLcxdF :

*املرحلة النهائية:
 ستقام منافسات المرحلة النهائية بنظام اإلقصاء "خروج المغلوب" والتي ستضم  16العب. سيلعب كل تقابل في  12مباراة من شطرنج الـ "البوليت" بنظام دقيقة واحدة فقط لكل طرف. -يعلن الفوز في أي تقابل بمجرد أن يسجل أي طرف  6.5نقطة ،وفي حالة التعادل  6-6يجب على الالعبين المواصلة حتى الفوز األول.
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اجلوائز
النهائي

المركز األول
المركز الثاني

 4000دوالر أمريكي
 2000دوالر أمريكي

دور نصف النهائي

المركز الثالث
المركز الرابع

 1000دوالر أمريكي
 1000دوالر أمريكي

المركز الخامس
المركز السادس
المركز السابع
المركز الثامن

 600دوالر أمريكي
 600دوالر أمريكي
 600دوالر أمريكي
 600دوالر أمريكي

المركز التاسع
المركز العاشر
المركز الحادي عشر
المركز الثاني عشر
المركز الثالث عشر
المركز الرابع عشر
المركز الخامس عشر
المركز السادس عشر

 300دوالر أمريكي
 300دوالر أمريكي
 300دوالر أمريكي
 300دوالر أمريكي
 300دوالر أمريكي
 300دوالر أمريكي
 300دوالر أمريكي
 300دوالر أمريكي

دور ربع النهائي

دور الـ 16

مالحظة:
يتم استالم الجوائز النقدية من خالل التحويل البنكي بعد  3أسابيع إلى شهر من إعالن أسماء الفائزين وذلك
نظرا ً لبطئ اإلجراءات البنكية بسبب جائحة كورونا.
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الشروط واألحكام:
الوقت

والتاريخ :ستقام البطولة على مدى يومين كالتالي:

المرحلة التمهيدية :يوم األحد الموافق 2021/6/20 :في تمام الساعة الرابعة عصرا ً بتوقيت الدوحة – قطر
المرحلة النهائية :يوم األربعاء الموافق 2021/6/23 :في تمام الساعة السادسة مسا ًء بتوقيت الدوحة – قطر

حق

المشاركة :المشاركة مفتوحة للجميع وبال أي رسوم.

منصة اللعب عن

بعدlichess.org :

إذا كنت منتسبا ً جديدا ً على موقع  lichess.orgأو لم تكن على دراية كافية بكيفية سيرالمنافسات حسب نظام ( (Arenaعلى
موقع  ..، lichess.orgفإننا ننصح بزيارة الصفحة التاليةhttps://lichess.org/tournament/help :

نظام

اللعب( :بوليت) دقيقة واحدة لكل طرف وبدون أي زيادة.

مدة البطولة:
المرحلة التمهيدية :كل جلسة تأهيلية في ميدان كتارا ( أ أو ب ) تستمر لمدة  90دقيقة فقط.
المرحلة النهائية :ستكون نهائيات كتارا على  4جوالت ،يتأهل الفائز في كل مباراة إلى الدور التالي.

اللعب النظيف:
ّ
كمنظم لهذه البطولة ،اتّخذ االتحاد القطري للشطرنج العديد من التدابير لضمان نزاهة وعدالة اللعب لجميع المشاركين .حيث
يحتفظ االتحاد القطري للشطرنج بحق حظر أي العب من المشاركة في أي بطولة مستقبلية ينظمها االتحاد وإشهار اسم هذا
الالعب إذا ثبُت عليه الغش واستخدام أي مساعدة خارجية أثناء البطولة.
يُغلق حساب من يتم ضبطه باستخدام مساعدة خارجية أثناء البطولة من قبل إدارة موقع  lichessويُحرم من أي جائزة في حال
حصل على مركز متقدّم حيث تذهب الجائزة للمركز الذي يليه .للمزيد من المعلومات الرجاء زيارةlichess.org/faq :
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اللعب النظيف – إخالء املسؤولية
من خالل املشاركة يف البطوةل ،يؤكّد لك مشارك أنه قرأ وقبِل هذه اللواحئ والقوانني خاصة ماييل:
عام:
-

ن
ر ن
رن
ن
ون المنصوص عليها يف موقعlichess.org :
يوافق جميع المشاركي عىل االلتام بجميع قواعد وسياسات منصة اللعب االلكت ي
تستند تدابت مكافحة الغش إىل مصادر الموقعlichess.org :
ر ن
ن
إحصائيي ،وحكام) من محت يف مكافحة الغش بالتنسيق مع تقنية اكتشاف الغش
سيعمل فريق متخصص (من علماء كمبيوتر ،و
الخاصة بالموقع لضمان نزاهة اللعب وتحقيق نتيجة عادلة لكل دور.
ن
يجب عىل جميع المشار ن
كي التجاوب والتعاون مع فريق مكافحة الغش والحكام .حيث يمكن استبعاد أي العب من البطولة يف أي
ّ
وقت بقرار نهان من رئيس الحكام أو المنظم ً
بناء عىل استشارة تقييم "اللعب النظيف" من فريق مكافحة الغش وموقع lichess
ي
سيتم ر
ن
ن
ؤهلي للمرحلة النهائية بعد مراجعة تقرير لجنة مكافحة الغش.
الالعبي الم
نش القائمة النهائية بأسماء
ن
ن
الالعبي الفائزين بجوائز نقدية يف البطولة من قبل لجنة مكافحة الغش والحكام حيث يمكن
سيتم فحص ومراجعة جميع أدوار
ن
استبعاد أي العب بعد انتهاء البطولة يف حال ثبت عليه الغش و استخدام أي مساعدة خارجية أثناء البطولة.
ر
االعتاض عىل ر ن
ال يحق للمشار ن
التوي ج أثناء البطولة.
كي
ّ
ّ
يتحمل المنظم وال منصة اللعب  lichessأي مسؤولية تجاه أي مشكلة تقنية قد تطرأ ألي العب أثناء المبارايات .االتصال
ال
ر
باالنتنت هو مسؤولية الالعب.
ن
ن
ّ
ال يحق للمشار ن
كي تغيت ألقابهم ( )usernameيف  lichess.orgبعد التسجيل يف البطولة .سيتم استبعاد أي العب يغت "اسم
المستخدم" أو لقبه ن يف  lichessبعد التسجيل ن يف البطولة بغض النظر عن الجولة أو المرحلة.
ن
يحق للمنظم ن
الزمن أو تحديث اللوائح أو اتخاذ قرار بشأن أي أمر غت مذكور ن يف اللوائح الحالية.
ي تغيت الجدول
ي
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اللعب النظيف – إخالء املسؤولية
من خالل املشاركة يف البطوةل ،يؤكّد لك مشارك أنه قرأ وقبِل هذه اللواحئ والقوانني خاصة ماييل:
املرحلة النهائية
-

ر ن
ن
ون للحصول عىل تعليمات اللعب
سيطلب من الالعبي الذين تأهلوا إىل المرحلة النهائية ( 16العب) تقديم عنوان بريدهم االلكت ي
ن
الرئيس.
التفصيلية (من نظام لعب وتزوي ج وكش تعادل ..الخ) يف المرحلة النهائية من قبل الحكم
ي
الالعبي اللعب تحت رإشاف الحكام نف  .Zoomن ن
ن
لتتيل برنامج االتصال https://zoom.us/download :Zoom
يجب عىل
ي
ن
ن
ن
فن قبل  45دقيقة من بدء البطولة عىل أن يظلوا عىل اتصال التباع
يجب عىل الالعبي الحضور يف مكالمة  Zoomلعقد اجتماع ي
ر
الن يقدمها الحكام.
التعليمات ي
ن
ن
الالعبي فتح كامتاتهم الخاصة ) (Share Screenيف مكالمة ال Zoom
يجب عىل
ن
ن
الالعبي الموافقة بتشغيل كامتاتهم „ ”Share my Screenيف مكالمة ال Zoom
يجب عىل
ر
نف حال انقطاع االتصال واالنتنت أثناء المباراة ،ستستمر المباراة ر
حن استئناف اللعب أو سقوط العلم.
ي
ن
ر
واالنتنت أثناء المباراة ،سيكون أمام الالعب المفقود دقيقتان سماح إلعادة االتصال ما لم يقرر الحكم
يف حال انقطاع االتصال
خالف ذلك .انقطاع االتصال بشكل متكرر قد يؤدي إىل عقوبات.
ن
ن
ن
الالعبي ال ( )16تقديم صورة ألنفسهم أثناء اللعب يف المرحلة النهائية للمنظمي.
ألغراض إعالمية وأرشيفية ،سيطلب من جميع
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املتطلبات التقنية لالعبني يف املرحلة النهائية
 -1كمبيوتر:

ً
أ .جهاز كمبيوتر استخدمته بشكل مري ح إلجراء مكالمات فيديو سابقا.
ً
ب .إذا لم تكن متأكدا ،رفي ىج اختبار ذلك من خالل ممارسة أي لعبة أثناء إجراء مكالمة فيديو.
يرج التأكد من توفر اتصال جيد بشكبة ر
ر
االنينت قبل بدء البطولة.
باالنينت هو من مسؤولية الالعب .لذا ى
 -2انترنت :االتصال
ً
ً
اميا إلجراء االتصال بالفيديو عىل ال  Zoomر
حت يتمكن الحكام من رؤيتك ورؤية محيطك بشكل مري ح.
الكاميا أمرا إلز
 -3كاميرا :يعد وجود
ر
ّ
رن
الكاميا بشكل واضح.
 -4إضاءة :ى
مرئيي ن يف
يرج التأكد من توفر إضاءة كافية ن يف المكان الذي ستلعب منه بحيث تكون أنت ومحيطك
ر

 -5ميكروفون:

ً
ً
رن
االتجاهي ووضوحها لجميع األطراف.
أ .يعد ّتوفر الميكروفون أمرا إلزاميا لضمان االتصال والتواصل ن يف كال
ر
كاميات وميكروفونات مدمجة.
تأت معظم أجهزة الكمبيوتر الحديثة مزودة ب ر
ب .ي

 -6مكبرات الصوت:

ً
مكيات الصوت إلزامية ر
حت تكون قادرا عىل سماع الحكام والتواصل معهم.
أ .ى
ر
ب .ى
مكيات الصوت قبل بدء المنافسات حت يتمكن الحكام من التواصل معك .قد يطلب منك الحكم رفع الصوت
يرج التأكد من تشغيل ى
لمالحظة الضوضاء الصادرة عن مكالمتك أثناء اللعب .ال يسمح باستعمال سماعات الرأس أثناء اللعب.

 -7منطقة اللعب:
ر
االلكيونية باستثناء جهاز الكمبيوتر الذي ستلعب من خالله.
أ .يجب أن تكون منطقة اللعب خالية من جميع األجهزة
ً
ً
ب .يجب أن تكون الهواتف المحمولة واألجهزة المحمولة األخرى بعيدا عن األنظار وبعيدا عن متناول اليد.
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خطوات التسجيل يف املرحلة التمهيدية:
 -1قم بإنشاء حساب على موقع  lichess.orgإذا لم يكن لديك حساب.
 -2قم بتعبئة استمارة التسجيل االلكترونية التالية:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNfcL5htZ7V6UHxu_K4lNlwNwnl0DDBvspUCBbuvWwsRXN1g/viewform

 -3افتح رابط ساحة كتارا التأهيلية المفضلة لديك.
 -4اضغط على "اشتراك"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فريق احلكام
الحكم الرئيسيIA Freyd, Laurent (FRA) :
الرئيسIA Baralic, Nebojsa (SRB) :
مساعد الحكم
ي
الرئيسIA Srebrnic, Ana (SLO) :
مساعد الحكم
ي

املنظم:
االتحاد القطري للشطرنج
مدير البطولة30006260 :
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