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تقديم
ت غطي قوانين االتحاد الدولي للشطرنج اللعب على الرقعة.
تتكون القوانين من جزأين .1 :القواعـد األساسية للعب .و .2قواعد المنافسة.
تعتبر النسـخة االنجليزية هي النسـخة الموثقة لقوانين الشـطرنج (التي تم اعتمادها في االجتماع عام  1988للجمعية
العمومية لالتحاد الدولي للشطرنج في جيونيك ،أنطاليا ،تركيا) وتصبح سارية المفعول اعتبارا من  1يناير .2018
الضمائر المذكرة الواردة في مواد هذا القانون  ،شاملة الذكور و االناث على السواء.
مقدمة
ال يمكن لقوانين الشـــــطرنج أن تنظم كـل الحـاالت الممكن حـدوثهـا خالل المبـاراة ،وال يمكنهـا كـذلـك ضـــــبط كـل
التساؤالت اإلدارية .في الحاالت غير المحددة بدقة في مواد هذا القانون يمكن الوصول إلى القرار الصحيح بدراسة
حاالت مشابهة منصوص عليها في القانون.
تفترض القوانين أن الحكام تتوفر فيهم الكفاءة والموضــوعية المطلقة والمقدرة الضــرورية ألتخاذ األحكام الصــائبة.
لذا إن تفاصــيل زائدة في مواد القانون قد تحد من حرية الحكم وبالتالي ت منعه من إيجاد الحل العادل والمنطقي وفقا
للمالبسات الخاصة بكل مشكلة .يناشد االتحاد الدولي للشطرنج كافة العبي الشطرنج واتحاداته تقبل هذه النظرة.
يشرط بالضرورة للمباراة لكي تكون مصنفة دوليا أن تلعب وفق القوانين الرسمية لالتحاد الدولي للشطرنج.
يوصـــــى لمباريات المنافســـــات غير المصـــــنفة باالتحاد الدولي أن تلعب وفق القوانين الرســـــمية لالتحاد الدولي
للشطرنج..
يمكن لالتحادات األعضاء سؤال االتحاد الدولي للشطرنج للبت في أمور متعلقة بقانون للشطرنج.
القواعـد األساسية للعب
المادة  :1طبيعة وأهداف مباراة الشطرنج
1-1

تلعب مباراة الشــطرنج بين متنافســين اثنين يتبادالن تحريك القطع على رقعة مربعة تســمى (رقعة
الشطرنج).

2-1

الالعـب صـــــاحـب القطع الفـاتحـة (األبيض) يلعـب أول نقلـة ،ثم يتنـاوب الالعبـان النقالت ،مع قيـام
الالعب صاحب القطع الغامقة (األسود) بأداء النقلة التالية.
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3-1

يقال لالعب أنه صاحب النقلة عندما يكون منافسه قد أتم أداء نقلته.

4-1

يهدف كل العب إلى وضــــع ملك المنافس"تحت التهديد" بحيث ال يســــتطيع المنافس أداء أي نقلة
قانونية.
الالعب الذي يحقق هذا الهدف يقال أنه "كش مات" ملك منافسـه ويفوز بالمباراة .وال يسـمح لالعب
ان يترك ملكه مهددا أو ان يعرضه للهجوم و يمنع أسر مللك المنافس.

1-4-1
2-4-1

المنافس الذي يقع ملكه في (كش مات) يخسر المباراة.

5-1

تعتبر المباراة تعادال بحيث ال يمكن ألي من الالعبين تنفيذ "كش مات" لملك منافســـه (أنظر المادة
.)2-2-5
المادة  :2الوضع االبتدائي للقطع على رقعة الشطرنج

1-2

تتألف رق عة الشــطرنج من شــبكة مربعات  8 × 8من تشــكل  64مربعا متســاويا تتناوب بين اللون
الفاتح (المربعات البيضاء) واللون الغامق (المربعات السوداء).
توضع رقعة الشطرنج بين الالعبين بحيث يكون مربع الركن االيمن أبيض اللون.

2-2

عند بدء المباراة ،يحوز األبيض على  16قطعة فاتحة اللون (القطع البيضاء) ،ويحوز األسود على
 16قطعة غامقة اللون (القطع السوداء).
هذه القطع كما يلي:
ملك أبيض
وزير أبيض
رخان أبيضان
فيالن أبيضان
حصانان أبيضان
 8بيادق بيضاء
ملك أسود
وزير أسود
رخان أسودان
فيالن أسودان
حصانان أسودان
 8بيادق سوداء

يرمز له عادة بالشكل
يرمز له عادة بالشكل
يرمز لهما عادة بالشكل
يرمز لهما عادة بالشكل
يرمز لهما عادة بالشكل
يرمز لهم عادة بالشكل
يرمز له عادة بالشكل
يرمز له عادة بالشكل
يرمز لهما عادة بالشكل
يرمز لهما عادة بالشكل
يرمز لهما عادة بالشكل
يرمز لهم عادة بالشكل

K
Q
R
B
N
K
Q
R
B
N
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3-2

الوضع االبتدائي للقطع على رقعة الشطرنج هو كما يلي:

4-2

األعمدة  :filesالخطوط الرأسية المشكلة من ثمانية مجموعات من المربعات.
الصفوف  :ranksهي ثمانية مجموعات من المربعات األفقية الممتدة من يمين اللعب الى يساره.
القطر :diagonalهو الخط المستقيم المكون من مربعات من نفس اللون ممتدة من ركن الى ركن.

المادة  :3نقالت القـطـع
1-3
1-1-3

ال يُسمح بنقل قطعة إلى مربع تحتله قطعة أخرى من نفس اللون.
إذا نقلت قطعة إلى مربع تحتله إحدى قطع المنافس ،فإن األخيرة تؤســر وتســتبعد من الرقعة كجزء
من نفس النقلة.

2-1-3

يُقال للقطعة أنها تهاجم قطعة المنافس إذا كانت قادرة على األسر على ذلك المربع وفقا للمواد 2-3
إلى .8-3

3-1-3

تعتبر القطعـة مهـاجمـة لمربع حتى إذا كـانـت هـذه القطعـة ممنوعـة من التحرك إلى ذلـك المربع ألنهـا
بذلك تترك أو تضع ملكها من نفس اللون تحت التهديد.

2-3

الفيل يمكن تحريكه إلى أي مربع عبر القطر( الوتر) الذي يقف عليه.
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3-3

الرخ يمكن تحريكه إلى أي مربع عبر العمود أو الصف الذي يقف عليه.

4-3

الوزير يمكن تحريكه إلى أي مربع عبر العمود ،أو الصف ،أو القطر ،الذي يقف عليه.

5-3

عند القيام بهذه النقالت ،ال يسمح للفيل أو الرخ أو الوزير أن يقفز فوق أية قطعة تعترض طريقه.
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6-3

يمكن أن ينتقل الحصـــان الى أحد المربعات األقرب إلى المربع الذي يقف عليه ،التي ليســـ ت على
نفس العمود ،أو الصف ،أو القطر الذي يحتله الحصان.

1-7-3

البيـدق يمكن أن ينتقـل إلى االمـام عبر العمود الـذي يقف عليـه الى المربع الشـــــاغرالموجود امـامـه
مباشره  ،أو

2-7-3

في نقلته األولى ،يمكن أن ينقل البيدق كما في  1-7-3أو نقله مربعين على نفس العمود بشــرط أن
يكون المربعين خاليين من القطع .أو

3-7-3

يمكن نقل ال بيدق إلى مربع أمامه قطريا على عمود مجاور تحتله قطعة منافسه آسرا تلك القطعة.

1-4-7-3

يســتطيع البيدق الذي يهدد مربعا تم اجتيازه من قبل بيدق المنافس عند تقدمه مربعين إلى االمام من
مربعه االصلي ،أن يأسر بيدق منافسه كما لو أنه تحرك مربعا واحدا.

2-4-7-3

هذا األسر يعتبر قانونيا فقط في النقلة التالية مباشرة لذلك التقدم ،ويسمى " األسر أثناء المرور"
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1-5-7-3

عندما يصـل بيدق الى الصـف األخير يجب أن يسـتبدل كجزء من نفس النقلة بقطعة جديدة من نفس
اللون ( وزيرأو رخ أو فيل أو حصان) .وهذا يُسمى مربع (الترقية).

2-5-7-3

ال ينحصر اختيار الالعب للقطعة المراد ترقيتها بما تم أسره مسبقا.

3-5-7-3

هذا االستبدال للبيدق بقطعة جديدة يعرف (بالترقية) ،وتبدأ القطعة الجديدة فاعليتها فورا.

8-3
1-8-3

توجد طريقتان مختلفتان لتحريك الملك:
االنتقال إلى مربع مجاور

2-8-3

التبييت  :نقلة للملك وأحد الرخين من نفس اللون و على نفس الصـــــف و تعتبر نقلة واحدة للملك
وتنفـذ كمـا يلي :ينتقـل الملـك من مربعـه األصـــــلي مربعين بـاتجـاه الرخ  ،ثم ينتقـل الرخ إلى المربع
الذي عبره الملك.
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الرقعة قبل التبييت القصير لألبيض الرقعة بعد التبييت القصير لألبيض
والتبييت الطويل لألسود
والتبييت الطويل لألسود

الرقعة قبل التبييت الطويل لألبيض الرقعة بعد التبييت الطويل لألبيض
و التبييت القصير لألسود
والتبييت القصير لألسود
1-2-8-3

يخسر الالعب حقه التبييت:

 1-1-2-8-3إذا كان الملك قد تحرك مسبقا ،أو
 2-1-2-8-3إذا كان الرخ الذي سيجري معه التبيت قد تحرك مسبقا.
2-2-8-3

يُمنع التبييت مؤقتا:

 1-2-2-8-3إذا كان المربع الذي يقف عليه الملك أو ســـــيعبره أو ســـــينتقل إليه مهددا بقطعة أو أكثر من قطع
المنافس.أو
 2-2-2-8-3إذا كانت هناك أية قطعة بين الملك والرخ الذي سيجري التبييت معه.
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1-9-3

يعتبر الملـك أنـه في حـالـة )كش( إذا كـان مهـددا بقطعـة أو أكثر من قطع المنـافس حتى لو كـانـت هـذه
القطع ممنوعة من التحرك إلى ذللك المربع الذي يحتله الملك ألنها عندئذ تضع ملكها هي في حالة
(كش).

2-9-3

ال يمكن نقل أية قطعة يمكن ان ت ُـعرض الملك الذي من نفس اللون للكش ،أو تتركه في حالة كش.

1-10-3

تكون النقلة قانونية عندما تستوفي كافة المتطلبات ذات العالقة في المواد  1-3إلى .9-3

2-10-3

تكون النقلة غير قانونية إن لم تلتزم بالمتطلبات ذات العالقة في المواد  1-3إلى .9-3

3-10-3

يكون الوضع غير قانوني إذا كان ال يمكن التوصل إليه بأية سلسلة من النقالت القانونية.

المادة  :4كيفيــة تحريك القطــع
1-4

يجب لعب كل النقالت بيد واحدة فقط.

1-2-4

يحق لالعب صـــاحب النقلة أن يضـــبط وضـــع قطعة أو أكثر على مربعاتها ،بشـــرط االعالن عن
رغبته مسبقا كأن يقول مثال  J’adoube :أو  I adjustو تعني سوف )أضبط القطع(

2-2-4

سوف يعتبراللمس متعمدا ألي قطعة ،باستثناء الحاالت الواضح أنها غير مقصودة .

3-4
1-3-4

باســـتثناء ما جاء في المادة  ،2-4إذا لمس الالعب صـــاحب النقلة ،على الرقعة ،وبقصـــد النقل أو
األسر:
قطعة أو أكثر من قطعه ،فيجب عليه أن يُنقل أول قطعة لمسها يمكن تحريكها.

2-3-4

قطعة أو أكثر من قطع منافسه  ،فيجب عليه أن يأسر أول قطعة لمسها يمكن أسرها.

3-3-4

قطعة أو أكثر من كال اللونين ،فيجب عليه أســـــرقطعة منافســـــه بقطعته .فاذا كان هذا غير ممكن
قانونا فيجب عليه أن ينقل او يأسـر أول قطعة لمسـها يمكن تحريكها او لمسـها .وإذا تعذر معرفة أي
القطعتين قد لمسها أوال فانه يجب اعتبارا قطعة الالعب لمست قبل قطعة منافسه.

4-4
1-4-4

الالعب صاحب النقلة:
إذا لمس الالعب متعمدا ملكه ورخه فعليه التبييت في ذلك الجانب إن كان هذا ممكن قانونيا.

2-4-4

إذا لمس الالعب متعمدا رخه ثم ملكه ،فلن يُســـمح له بالتبييت في هذا الجانب في تلك النقلة وتطبق
في هذه الحالة أحكام المادة .1-3-4

()9

الرتمجة معتمدة من جلنة القواني ابالحتاد الدويل للشطرنج

Laws of Chess Arabic Translation2020 IA Mahdi Abdulrahim

3-4-4

إذا أراد الالعب التبييت ولمس الملك أو الملك و الرخ في نفس الوقت  ،ثم اتضــــح ان التبييت في
هـذا الجـانـب غير قـانوني ،فيجـب على الالعـب أن يحرك ملكـه نقلـة قـانونيـة بمـا في ذلـك التبييـت في
الجانب اآلخر .فإن لم تكن للملك أية نقلة قانونية عندئذ يلعب الالعب أي نقلة قانونية.

4-4-4

عندما يقوم الالعب بترقية بيدق ،فإن اختيار القطعة ينتهي عندما تلمس القطعة مربع الترقية.

5-4

إذا لم يكن ممكنا تحريك أو أســـــر أي من القطع الملموســـــة وفقا للمادتين  3-4أو  ، 4-4فيحق
لالعب أداء أي نقلة قانونية.

6-4

يمكن أداء عملية الترقية بطرق متعددة:

1-6-4

ال يتوجب وضع البيدق على مربع الترقية.

2-6-4

يمكن إزالة البيدق ،ووضع قطعة بديلة عنه في مربع الترقية او بالعكس.

3-6-4

إذا كانت هناك قطعة للخصم على مربع الترقية ،فيجب أسرها.

7-4

إذا تركت يد الالعب قطعة في مربع ما كنقلة قانونية ،أو كجزء من نقلة قانونية ،فال يمكن نقل هذه
القطعة إلى مربع آخر .تعتبر النقلة منتهية في الحاالت التالية :
في حالة األســـر ،عندما يبعد الالعب قطعة منافســـه من الرقعه و يضـــع قطعته في مربعها الجديد
وتحرر قطعته من يده.

1-7-4
2-7-4

في حـالـة التبييـت  ،عنـدمـا يتحررالرخ من يـد الالعـب في مربعـه الجـديـد الـذي عبره الملـك .إذا ترك
الالعب الملك من يده فإن النقلة ال تعتبرمنتهية و لكن ال يحق للالعب أداء نقلة أخرى غير التبييت
في هـذا الجـانـب إذا كـان ذلـك قـانوني  .إذا كـان التبييـت في هـذا الجـانـب غير قـانوني ،فيجـب على
الالعب أداء نقلة أخرى بملكه (وقد يشــمل ذلك التبييت مع الرخ اآلخر) .فإن لم ي كن للملك أي نقلة
قانونية فيحق للالعب أن يلعب أي نقلة قانونية.

3-7-4

في حالة الترقيـة ،عنـدما يبعـد الالعب بيـدقه من الرقعـه و تتحرر القطعـة الجـديدة من يد الالعب بعد
وضــعها في مربع الترقية .إذا ترك الالعب بيدقه في مربع الترقية فال تعتبر النقلة منتهية و لكن ال
يحق لالعب تحريك بيدقه إلى مربع آخر.

8-4

يفقد الالعب حقه بالمطالبة بتطبيق القانون على منافسـه الذي انتهك أحكام المواد  1-4إلى  7-4إذا
لمس الالعب متعمدا أي قطعة بهدف نقلها أو أسرها.

9-4

إذا لم يكن الالعب قادرا على تحريك القطع ،فيمكن للالعب توفير شــــخص مســــاعد يقبله الحكم،
للقيام بهذه العملية.
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المادة  :5إتمام وإنهاء المباراة
1-1-5

يفوز بالمباراة الالعب الذي أدى "كش مات" ملك منافسه .و هذا ينهي المباراة فورا بشرط أن تكون
النقلة التي أنتجت وضعية الكش مات متوافقة مع المادة  3والمواد  2-4إلى .7-4

2-1-5

يفوز بالمباراة الالعب الذي يعلن منافسه االستسالم .و هذا ينهي المباراة فورا.

1-2-5

تعتبر المباراة تعادال عندما يكون الالعب صــاحب النقلة ليســت لديه أية نقلة قانونية وملكه ليس في
حالة كش .تعرف هذه بوضـــــعية ((خنق الملك أو باطه))  ،Stalemateو عندئذ تنتهي المباراة
فورا بشـــــرط أن تكون النقلة التي أدت إلى هذه الوضـــــعية متوافقة مع المادة  3والمواد  2-4إلى
.7-4

2-2-5

تعتبرالمباراة تعادال إذا ظهرت وضـــعية ال يســـتطيع خاللها أي من الالعبين تنفيذ كش مات لملك
منافســـه بأية ســـلســـلة من النقالت القانونية .تعرف هذه بالوضـــعية الجامدة .Dead positionو
عندئذ تنت هي المباراة فورا بشــرط أن تكون النقلة التي أدت إلى هذه الوضــ عية متوافقة مع المادة 3
والمواد  2-4إلى .7-4

3-2-5

تعتبر المبـاراة تعـادال عنـد اتفـاق الالعبين خالل المبـاراة  ،بشـــــرط أن كـل من الالعبين قـد أدى نقلة
واحدة على األقل .عندئذ تنتهي المباراة فورا.
قــواعــــد المنافسات
المادة  :6سـاعــة الشـطرنج

1-6

(سـاعة الشـطرنج) هي سـاعة مزودة بإثنتي شـاشـة عرض للوقت ،متصـلتين ببعضـهما بحيث تسـمح
لساعة واحدة فقط بالعمل في كل مرة.
(الســـاعة) في قانون الشـــطرنج تعني إحدى واجهتي عرض الوقت .كل واجهة لعرض الوقت فيها
(علم)  .Flagوسقوط العلم يعني انتهاء الوقت المخصص لالعب.

1-2-6

أثناء المباراة ،يقوم كل العب بعد أداء نقلته على رقعة الشــطرنج بإيقاف ســاعته و تشــغيل ســاعة
منافسه .عندئذ تعتبرالنقلة منتهية .تكون النقلة منتهية كذلك عندما:

1-1-2-6

تنهي النقلة المباراة (انظر المواد  1-1-5و 1-2-5و 2-2-5و 1-6-9و ،)2-6-9أو

2-1-2-6

الالعب قد أدى نقلته التالية ،عندما تكون نقلته السابقة لم تكتمل.

2-2-6

يجب السماح لالعب بإيقاف ساعته بعد أداء نقلته ،حتى لو أدى منافسه نقلته التالية .يعتبر الوقت ما
بين قيام الالعب بأداء نقلته على الرقعة وبين ضغط ساعته جزءا من الوقت المخصص لالعب.
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3-2-6

يجب على الالعب أن يوقف ســاعته بنفس اليد التي أدى بها نقلته .يُمنع الالعب أن يترك إصــبعه
على زر الساعة أو أن يحوم بيده فوقها.

4-2-6

يجب على الالعبين استعمال ساعة الشطرنج بشكل الئق .يُمنع ضغط زرالساعة بقوة أو رفعها من
مكانها أو ضـغط زرالسـاعة قبل أداء النقلة ،أو ضـربها بعنف .يعاقب كل من يسـتعمل السـاعة بشـكل
غير الئق وفقا للمادة .9-12

5-2-6

الالعب الذي تشتغل ساعته فقط هو المسموح له بتعديل القطع.

6-2-6

إذا كان الالعب ال يسـتطيع اسـتعمال السـاعة ،فيمكنه االسـتعانه بشـخص  -يقبله الحكم ،-للقيام بدال
منه بالضغط على زر الساعة و عندئذ يقوم الحكم بضبط الساعة بشكل عادل .ضبط الساعة هذا ال
ينطبق على ساعة الالعب ذا اإلعاقة.

1-3-6

عند اسـتعمال سـاعة الشـطرنج ،يجب على كل العب أداء حد أدني من عدد النقالت أو كل النقالت
في وقت محدد ،و يجوز أن يمنح وقت إضافي بعد كل نقلة كل هذه األمور يجب تحديدها مسبقا

2-3-6

يُضـــــاف الوقت الذي يدخره الالعب في إحدى الفترات الزمنية إلى الوقت المخصـــــص له للفترة
المؤخر"  .Time Delay Modeنظـام الوقـت المؤخر
التـاليـة إال في حـالـة تطبيق نظـام "الوقـت ُ
يمنح كلي الالعبين "وقت تفكير أسـاسـي" .كما يحصـل كل العب على "وقت إضـافي ثابت" مع كل
نقلة .يبدأ احتســاب الوقت االســاســي فقط بعد إنتهاء الوقت االضــافي .إذا أوقف الالعب ســاعته قبل
انتهاء الوقت اإلضـــافي الثابت ،فإن الوقت األســـاســـي ال يتغير ،بصـــرف النظر عن نســـبة الوقت
اإلضافي المستهلك.

4-6

فور سقوط العلم ،يجب التحقق من متطلبات المادة .1-3-6

5-6

يقرر الحكم قبل بدء المباراة مكان وضع ساعة الشطرنج .

6-6

في الوقت المحدد لبداية المباراة يتم تشغيل ساعة الالعب الذي لديه القطع البيضاء.

1-7-6

ســتحدد مســبقا لوائح أي حدث ( )eventزمن الغياب (  .)Default Timeفي حال لم يتم تحديد
زمن الغياب فســيعتبر (صــفرا) .أي العب يصــل إلى رقعة الشــطرنج بعد زمن الغياب ســيخســر
المباراة إال إذا قرر الحكم خالف ذلك.

2-7-6

إذا نصــــت لوائح أي حدث على أن زمن الغياب ليس صــــفرا ،ولم يحضــــر أي من الالعبين عند
البداية ،ســيخســر األبيض كل الوقت المنقضــ ي حتى وصــوله ،إال إذا نصــت لوائح الحدث أو قرر
الحكم خالف ذلك.

8-6

يُعتبر علم الساعة قد سقط إذا شاهد الحكم ذلك ،أو إذا قام أحد الالعبين بمطالبة صحيحة بذلك.

9-6

باســتثناء الحاالت التي تطبق فيها إحدى المواد  1-1-5أو  2-1-5أو  1-2-5أو  2-2-5أو -2-5
 ،3يعتبر الالعب خاســــرا للمباراه إذا لم يُكمل أحد الالعبين العدد المطلوب من النقالت في الوقت
المحدد إال أن المباراة تعتبر تعادال إذا كان الوضع على الرقعة ال يسمح للمنـــافس بتنفيـــذ كش
مات لملك الالعب بأية سلسلة من النقالت القانونية.
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1-10-6

تعتبرأي إشـارة تظهرها السـاعة حاسـمة و نهائية إال في حالة وجود خلل واضـح .عندئذ يجب على
الحكم أن يسـتبدل السـاعة أو يسـتعمل أفضـل ما لديه من حكمه لتحديد و ضـبط الوقت على السـاعة
البديلة.

2-10-6

إذا تبين أثناء المباراة أن ضـــبط إعدادات إحدى أو كلتا الســـاعتين غير صـــحيح ،فيجب على أحد
الالعبين أو الحكم إيقاف السـاعة فورا .عندئذ من الضـروري أن يضـبط الحكم اإلعدادات الصـحيحة
ويضــبط األوقات وعدّاد النقالت .على الحكم أن يســتعمل أفضــل ما لديه من حكمه لتحديد و ضــبط
إعدادات الساعة.

1-11-6

إذا استدعت المباراة التدخل ،سيقوم الحكم بإيقاف ساعة الشطرنج.

2-11-6

يمكن لالعب إيقاف ســـاعة الشـــطرنج فقط لطلب مســـاعدة الحكم  ،مثال عند الترقية في حالة عدم
توفرالقطعة المطلوبة.

3-11-6

سيقرر الحكم متى تستأنف المباراة.

4-11-6

إذا أوقف الالعب السـاعة لطلب مسـاعدة الحكم ،فسـوف يقرر الحكم إذا كان الالعب لديه أي سـبب
قانوني لطلب المساعدة .فإذا اتضح عدم وجود سبب قانوني إليقاف الساعة فإن الالعب يعاقب وفقا
للمادة .9-12

1-12-6

يُســمح داخل صــالة اللعب بوجود شــاشــات العرض و شــاشــات الحاســوب و رقعات العرض التي
توضــح الوضــع الجاري على الرقعة وعدد النقالت الملعوبة  ،و يســمح باســتعمال الســاعات التي
توضح عدد النقالت.

2-12-6

ال يحق لالعب تقديم أي احتجاج مستندا فقط على معلومات تظهر في هذه الوسائل.
المادة  :7أمور غير قانونية(المخالفات)

1-7

إذا حدثت مخالفة ،وكان يجب إعادة القطع إلى وضع سابق ،فسيستخدم الحكم أفضل أحكامه لتحديد
األوقات التي سـتظهر على سـاعة الشـطرنج .وهذا يشـمل الحق بعدم تغيير أوقات السـاعة .وسـيقوم
أيضا ،عند الضرورة ،بتعديل عدّاد النقالت.

1-2-7

إذا تبين أثناء المباراة أن الوضــع اإلبتدائي للقطع كان غير صــحيح  ،فإن المباراة يجب أن تلغى و
تلعب مباراة جديدة.

2-2-7

إذا تبين أثناء المباراة أن رقعة الشــطرنج ُوضــعت بشــكل مخالف للمادة  ،1-2فيجب نقل الوضــع
الذي وصلت إليه المباراة إلى رقعة موضوعة بطريقة صحيحة ثم تستكمل المباراة.

3-7

إذا بدأت المباراة بألوان معكوســـة ،إن لم يتم أداء  10نقالت من كلي الالعبين فيجب قطع المباراة
ولعب مباراة جديدة باأللوان الصحيحة .بعد مرور  10نقالت أو أكثر يجب استمرار المباراة.

1-4-7

إذا أزاح الالعب قطعة أو أكثر من مكانها ،فيجب عليه تصحيح الوضع على حساب وقته.
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2-4-7

إذا لزم األمر ،يحق للالعب أو منافسه إيقاف الساعتين وطلب مساعدة الحكم.

3-4-7

يجوز للحكم معاقبة الالعب الذي أزاح القطع.

1-5-7

تكتمل النقلة غير القانونية بمجرد ضــغط الالعب ســاعته .فإذا تعذر معرفة الوضــع قبل هذه النقلة،
فإن المباراة تســــتأنف من آخر وضــــع يمكن التعرف عليه قبلها .تطبق المواد  3-4إلى  7-4على
النقلة البديلة للنقلة غير القانونية .ثم تستكمل المباراة من الوضع بعد التصحيح .

2-5-7

إذا نقل الالعب البيدق إلى الصــف األخير األبعد ،وضــغط الســاعة ،لكنه لم يســتبدل البيدق بقطعة
جديدة ،فإن النقلة تعتبرغير قانونية ،و يجب استبدال البيدق بوزير من نفس لونه.

3-5-7

إذا ضغط الالعب الساعة دون أداء نقلة ،فس تعاقب كما لو كانت نقلة غير قانونية.

4-5-7

إذا اســـــتخـدم الالعب كلتـا يديه ألداء نقلـة واحدة (مثال في حالة التبييـت ،أو األســـــر ،أو الترقيـة)،
فسي عاقب كما لو كانت نقلة غير قانونية.

5-5-7

قـانوني ة مكتملـة
ـ
نقل ة غير
بعـد تطبيق أحكـام المـادة  3-5-7 ،2-5-7 ،1-5-7أو  4-5-7على أول ـ
لالعب ،ســـيقوم الحكم ب منح خصـــمه دقيقتين إضـــافيتين .فإذا كانت تلك النقلة غير القانونية الثانية
لنفس الالعب ،سيُعلن الحكم المباراة خسارة لهذا الالعب .لكن المباراة تعتبر تعادال إذا كان الوضع
على الرقعة ال يسمح للخصم بتنفيذ كش مات لملك الالعب بأية سلسلة من النقالت القانونية.

6-7

إذا تبين أثناء المباراة أن أية قطعة قد أزيحت من مربعها الصــحيح ،فيجب إعادة الوضــعية إلى ما
كانت عليه قبل حدوث المخالفة .فإذا تعذر تحديد الوضـعية التي كانت قبل حدوث المخالفة مباشـرة،
فإن المباراة تســـتأنف من آخر وضـــعية يمكن التعرف عليها قبل حدوث المخالفة .عندها تســـتأنف
المباراة من هذا الوضعية المعدلة.
المادة  :8تدوين النقـالت

1-1-8

يجب أن يدون كل العب أثناء اللعب نقالته ونقالت منافسـه نقلة بعد أخرى بشـكل واضـح و مقروء
قدر االمكان وفقا للطريقة الجبرية (الملحق (ج)) ،و ذلك على ورقة التسجيل المخصصة للمباراة.

2-1-8

يُمنع تدوين النقالت مســـــبقا ،إال عند طلب الالعب للتعادل طبقا للمادة  2-9أو  3-9أو عند تأجيل
المباراة وفق اإلرشاد أ.1-1-

3-1-8

يســتطيع الالعب الرد على نقلة منافســه قبل تدوينها ،إذا رغب ولكن عليه تدوين نقلته الســابقة قبل
أداء نقلة أخرى.

4-1-8

تســتخدم أوراق التســجيل لتدوين عدد النقالت  ،توقيت الســاعتين ،عرض التعادل ،األمورالمتعلقة
باالحتجاج ،والبيانات األخرى ذات العالقة فقط.

5-1-8

يجب على كال الالعبين تدوين عرض التعادل في ورقة التسجيل بالرمز (=).
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6-1-8

إذا لم يكن الالعب قادرا على التســـجيل ،فيمكن للالعب االســـتعانة بشـــخص يقبله الحكم ،لتدوين
النقالت .و عندئذ يقوم الحكم بضـبط السـاعة بشـكل عادل .ضـبط السـاعة هذا ال ينطبق على سـاعة
الالعب ذا اإلعاقة.

2-8

يجب أن تكون ورقة التسجيل مرئية للحكم طوال المباراة.

3-8

أوراق التسجيل هي ملك لمنظمي المنافسات و البطوالت.

4-8

إذا بقي ل لالعب أقل من خمس دقائق على ســـاعته في فترة من المباراة ولم ي كن هناك إضـــافة 30
ثانية أو أكثر عقب كل نقلة ،عندئذ ،ولبقية الفترة ،يمكنه عدم التقيد بأحكام المادة .1-1-8

1-5-8

إذا كـان الالعبـان غيرمطـالبين بتـدوين النقالت وفق المـادة  ،4-8يقوم الحكم أو مســـــاعـده بتـدوين
النقالت .وفي هذه الحالة ،عقب ســقوط أحد العلمين مباشــرة ،يوقف الحكم الســاعتين .ثم يقوم كال
الالعبين بتحديث أوراق التسجيل الخاصة بهما ،مع االستعانة بالحكم أو بورقة تسجيل المنافس.

2-5-8

إذا كـان هنـاك العـب واحـد فقط لم يقم بـالتـدوين وفق ال مـادة  ،4-8فيجـب عليـه فور ســـــقوط أي من
العلمين ،أن يقوم بتحديث ورقة التسـجيل الخاصـة به بشـكل كامل قبل نقل أية قطعة على الرقعة .إذا
كان الالعب هو صــاحب النقلة فيمكنه اســتخدام ورقة تســجيل منافســه ،بشــرط إعادتها قبل أداء أية
نقلة.

3-5-8

إذا لم تتوفر ورقـة تســـــجيـل كـاملـة فيجـب على الالعبين مراجعـة جميع نقالت المبـاراة على رقعـة
شـــطرنج ثانية تحت إشـــراف الحكم أو مســـاعده ،الذي يجب عليه أوال تدوين الوضـــع الفعلي على
الرقعـة و توقيـت الســـــاعتين وعـدد النقالت الملعوبـة (إذا كـان معلومـا)  ،وذلـك قبـل البـدء بمراجعـة
نقالت المباراة.

6-8

إذا تعذر التحديث في ورقتي التســـــجيل لمعرفة ما إذا كان أحد الالعبين قد تجاوز الوقت المحدد،
تعتبرأول نقلة تالية يؤديها الالعب هي أول نقلة للفترة الزمنية التالية ،إال إذا كان واضـحا أن نقالت
أكثر قد لعبت.

7-8

يقوم الالعبان في نهاية المباراة بالتوقيع على ورقتي التســـــــجيل بعد تسـجيل نتيجة المباراة .إذا تم
النتيجة بصورة غير صحيحة فإنها تظل قائمة ،إال إذا قرر الحكم خالف ذلك.
المادة  :9المباراة التعـــادل

1-1-9

يمكن للوائح المســـابقة ان تنص ان الالعبين ال يمكنهم االتفاق على التعادل  ،ســـواء بأقل من عدد
معين من النقالت أو على االطالق  ،إال بموافقة الحكم.

2-1-9
1-2-1-9

لكن ،إذا كانت لوائح أية البطولة تسمح باالتفاق على التعادل فيتم تطبيق ما يلي:
يجـب على الالعـب الـذي يرغـب بعرض التعـادل أن يقوم بـذلـك بعـد أداء نقلتـه علي الرقعـة ،وقبـل
ايقاف ساعته .أي عرض يُقدم في أي وقت آخر أثناء اللعب يُعتبر ساريا ،ولكن يجب مراعاة المادة
 .5-11ال يجوز أن يقترن عرض التعـادل بأية شـــــروط .وفي الحـالتين كلتيهمـا ال يحق لالعب أن
يتراجع عن العرض وسـ يظل ســاريا حتى يقبله المنافس ،أو يرفضــه شــفهيا ،أو يرفضــه بأن يلمس
قطعة لتحريكها ،أو أسرها ،أو أن تنتهي المباراة بطريقة أخرى.
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2-2-1-9

عرض التعادل يجب تدوينه من كل العب على ورقة تسجيله بالرمز (=).

3-2-1-9

إن طلب التعادل كما في المواد  2-9أو  3-9يمكن إعتباره عرضا ُ للتعادل.

1-2-9

تعتبر المباراة تعادال بناء على طلب صــحيح من الالعب صــاحب النقلة ،إذا تبين أن نفس الوضــع
للمرة الثالثة على األقل (ليس بالضرورة تكرار النقالت):

1-1-2-9

آخذ بالظهور بعد النقلة التي سـجلها الالعب في ورقة تسـجيله ثم أخبر الحكم للحكم بأنه ينوي أداء
تلك النقلة  ،أو

2-1-2-9

أن الوضع قد ظهر حاالعلى الرقعة و الالعب الذي يطلب التعادل هو صاحب النقلة.

2-2-9

تعــــــتبر األوضـاع متماثلة  ،إذا كان نفس الالعب هو صـاحب النقلة ،وكانت القطع من نفس النوع
واللون تحتل نفس المربعات ،وكانت النقالت الممكنة لكافة قطع كلي الالعبين هي نفسـها .وبالتالي،
ال تعتبر األوضاع هي نفسها إذا:

1-2-2-9

في بداية التسلسل كان هناك بيدق يمكن أسره بالمرور.

2-2-2-9

الملـك لـديـه حق التبييـت مع الرخ الـذي لم يتحرك ،لكن يفقـد هـذا الحق بعـد التحرك .يخســـــر حق
التبييت فقط بعد تحريك الملك أو الرخ.

3-9
1-3-9

تعتبر المباراة تعادال بناء على طلب صحيح من الالعب صاحب النقلة ،إذا:
كتب نقلته ،والتي ال يمكن تغييرها ،على ورقة تســجيله وأعلن للحكم عن رغبته في أداء نقلة تؤدي
إلى إتمام  50نقلة متتالية لكال الالعبين بدون تحريك أي بيدق وبدون أي أسر ،أو

2-3-9

كانت آخر  50نقلة ل كل العب قد تم إكمالها بدون تحريك أي بيدق ،وبدون أي أسر.

4-9

إذا لمس الالعب قطعة ما كما في المادة  3-4فإنه يخســـر حق طلب التعادل إســـتنادا ألحكام المادة
 2-9أو  3-9في تلك النقلة.

1-5-9

إذا طلـب الالعـب التعـادل إســـــتنـادا ألحكـام المـادة  2-9أو  ،3-9فيجـب عليـه هو أو الحكم إيقـاف
الساعتين فورا (انظر المادة  1-12-6أو  )2-12-6وال يحق له أن يتراجع عن طلبه.

2-5-9

إذا تبين أن الطلب صحيح ،تنتهي المباراة فورا بالتعادل.

3-5-9

إذا تبين أن الطلب غير صحيح ،فيجب على الحكم أن يضيف دقيقتين إلى وقت المتبقي للمنافس .ثم
تســـتأنف المباراة .إذا كان الطلب مبنيا على نقلة كان الالعب ينويها ،فيجب أداء هذه النقلة حســـب
المواد  3و.4

6-9
1-6-9

تعتبر المباراة تعادال اذا حدث أحد امرين ،او كالهما ،مما يلي:
أن نفس الوضع قد ظهر ،كما في  ،2-2-9لخمسة مرات على األقل.

2-6-9

أي ســـلســـلة متتالية من  75نقلة تمت من كل العب بدون تحريك أي بيدق وبدون أي أســـر .إذا
كانت النقلة األخيرة أدت الى كش مات ،ستكون لها األولوية..
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المـادة  :10نتيجة المباراة
1-10

ما لم تحدد لوائح المســــابقة خالف ذلك ،فإن الالعب يحصــــل على نقطة ( )1إذا فاز بالمباراة أو
تغيب منافســه .والالعب الذي يخســر مباراته أو يتغيب ال يحصــل على نقاط ( ،)0والالعب الذي
يتعادل في مباراته يحصل على نصف نقطة (½).

2-10

النتيجـة الكليـة ألية مبـاراة ال يمكن أن تتجـاوز أبدا النتيجـة القصـــــوى الممنوحة عادة لتلـك المبـاراة.
النقاط الممنوحة ألي العب على حدة يجب أن تكون مما يرتبط عادة بالمباراة .وعلى ســبيل المثال
فإن النتيجة ¾ ¼-غير مسموح بها.

المـادة  :11ســـلوك الالعـبين
1-11

يمتنع الالعبون عن القيام بأي تصرف أو سلوك يؤثر على السمعة الجيدة ل مباراة الشطرنج.

1-2-11

يعرف مكـان اللعـب (  )Playing Venueبـأنـه منطقـة المبـاريـات (  -)Playing Areaمنطقـة
االستراحة و المشروبات  -منطقة التدخين -المراحيض -أو أي أماكن أخرى يحددها الحكم.

2-2-11

تعرف منطقة اللعب (  )Playing Areaبانها المكان الذي تقام في مباريات المنافسة.

3-2-11
1-3-2-11

بإذن من الحكم فقط يستطيع:
الالعب مغادرة منطقة المباريات.

2-3-2-11

الالعب صاحب النقلة مغادرة منطقة المباريات.

3-3-2-11

الشخص الذي هو ليس بالعب وال حكم أن يدخل منطقة المباريات.

4-2-11

قد تنص لوائح المسابقة ان الالعب يجب أن يخبر الحكم عندما يرغب بمغادرة منطقة اللعب.

1-3-11

أثناء المباراة يمنع الالعبون من االستفادة من أي مالحظات مكتوبة أو مصدر معلومات أو نصيحة
أو تحليل المباراة على رقعة شطرنج أخرى.

1-2-3-11

أثناء المباراة ،يُمنع الالعب قطعيا من حيازة جهاز إلكتروني غير مصـــــرح به من قبل الحكم الى
داخـل قـاعـة اللعـب .مع ذلـك ،يمكن للوائح أي حـدث الســـــمـاح بحفظ مثـل هـذه األجهزة في حقيبـة
الالعب ،شـــريطة إطفاء الجهاز تماما .يجب وضـــع هذه الحقيبة في مكان يوافق عليه الحكم .يمنع
كال الالعبين من استخدام هذه الحقيبة إال بإذن الحكم.

2-2-3-11

إذا ثبت حمل الالعب لهذا الجهاز في داخل قاعة اللعب ،فإن هذا الالعب يخســـــر المباراة .ويفوز
منافسه .ويمكن للوائح المنافسة تحديد عقوبة مختلفة أقل قسوة.
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3-3-11

يمكن للحكم ان يطلب من الالعب الســماح له بتفتيش مالبســه ،حقائبه ،أدواته األخرى أو جســده ،و
ذلك في المكان المخصـص للتفتيش .سـيقوم الحكم ،أو الشـخص المخول من الحكم ،بتفتيش الالعب
على أن يكون من نفس جنس الال عب .إذا رفض الالعب التعاون في هذه المســــتوجبات ،ســــيتخذ
الحكم التدابيرالالزمة وفقا للمادة .9-12

4-3-11

ال يســـمح بالتدخين  ،بما في ذلك الســـجائر اإللكترونية ،إال في المنطقة المخصـ ـصـ ـ ة لذلك من قبل
الحكم.

4-11

يُعتبر الالعبون الذين أنهوا مبارياتهم مثل المشاهدين(الجمهور).

5-11

يُمنع التشـــــويش على المنـافس أو إزعـاجـه بـأي شـــ ـكـل بمـا في ذلـك المطـالبـات غير المنطقيـة ،أو
عروض التعادل غير المنطقية ،أوإحداث ضجيج في داخل قاعة اللعب.

6-11

إن أية مخالفة ألحكام المواد  1-11إلى  ، 5-11تؤدي إلى عقوبات وفقا للمادة .9-12

7-11

ض ه االلتزام بقوانين الشـطرنج .ويقرر الحكم
يُعاقب الالعب بخسـارة المباراة عندما يصـر على رف ـ
نتيجة منافسه.

8-11

إذا كان الالعبين كليهما مذنب وفقا للمادة  ،7-11ستعلن خسارتهما لل مباراة .

9-11

الالعب لديه الحق بمطالبة الحكم بتفسير نقاط معينة في قانون الشطرنج.

10-11

باستثناء الحاالت التي ينص فيها قانون المنافســـة علﯽ خالف ذلك  ،يســـتطيع الالعب االســـتئناف
ضد أي قرار للحكم  ،حتى لو كان الالعب قام بالتوقيع على ورقة التسجيل (انظر المادة .)7-8

11-11

على كال الالعبين مساعدة الحكم في أية حالة تحتاج إلى إعادة المبارة الى وضعها السابق  ،بما في
ذلك طلبات التعادل.

12-11

معاينة تكرار الوضــع ثالث مرات أو المطالبة بالــــــ  50نقلة هو من مســؤولية الالعبين ،بإشــراف
الحكم.
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المـادة  :12دور الحـكم (أنظر المقدمة)
1-12

على الحكم مراقبة تطبيق قوانين الشطرنج بكل دقة.

2-12
1-2-12

يجب على الحكم:
أن يتأكد من أن اللعب عادل.

2-2-12

أن يعمل بأقصى طاقاته لصالح المباريات.

3-2-12

التأكد من وجود مناخ جيد للعب.

4-2-12

التأكد من عدم وجود أي إزعاج لالعبين.

5-2-12

مراقبة حسن سير المباريات.

6-2-12

اتخاذ التدابير الخاصة لمصلحة الالعبين المعاقين ومن هم بحاجة إلى االهتمام طبي.

7-2-12

اتباع لوائح أو إرشادات مكافحة الغش.

3-12

يجب على مراقبة المباريات ،خاصـــة عندما يكون الالعبون لديهم وقت قليل و تنفيذ القرارات التي
يتخذها و معاقبة الالعبين عند أي مخالفة.

4-12

يحق للحكم تعيين مســـــاعدين لمراقبة المباريات ،مثال عندما يكون هناك عدة الالعبون لديهم وقت
قليل.

5-12

يحق للحكم منح أحد الالعبين أو كليهما وقتا إضافيا إذا حدث أي إزعاج خارجي للمباراة.

6-12

ال يحق للحكم التـدخـل في أي مبـاراة إال في الحـاالت المـذكورة في قوانين الشـــــطرنج و عليـه عـدم
اإلشـارة إلى عدد النقالت المعلوبة إال عند تطبيق المادة  5-8عندما يسـقط أحد العلمين على األقل.
يجب أن يمتنع الحكم عن تنبيه الالعب بأن منافســـــه قد لعب نقلته أو أن الالعب لم يضـــــغط على
ساعته.

7-12

ال يحق للمشــــاهدين(الجمهور) و الالعبين في مباريات أخرى أن يتكلموا أو يتدخلوا في المباراة و
يحق للحكم عند الضرورة طرد المخافين من مكان اللعب.

8-12

ال يسـمح ألي شـخص اسـتخدام الهاتف المتحرك أو أي نوع من أجهزة االتصـال في مكان اللعب و
أي منطقة أخرى يحددها الحكم إال بترخيص من الحكم.

9-12
1-9-12

يحق للحكم اتخاذ واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
إنذار.

2-9-12

زيادة الوقت المتبقي للمنافس.
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3-9-12

تقليل الوقت المتبقي لالعب المخالف.

4-9-12

زيادة النقاط التي حققها المنافس في المباراة إلى الحد األقصى المتاح لتلك المباراة.

5-9-12

تقليل النقاط التي حققها الشخص المخالف في المباراة.

6-9-12

إعالن خســـارة المباراة لالعب المخالف (سيقوم الحكم كذلك بتحديد نتيجة المنافس).

7-9-12

غرامة مالية محددة و معلن عنها مسبقا.

8-9-12

إبعاد من جولة أو أكثر.

9-9-12

الطرد من المسابقة.
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المـالحـق
****
الملحق (أ) الشطرنج الســريع(الديناميكي) Rapid Chess
أ1-

مباراة "الشــطرنج الســريع" هي التي فيها إما أنه يجب أن تســتكمل كل النقالت في وقت ثابت يزيد
على  10دقائق ولكن أقل من  60دقيقة لكل العب؛ أو أن الوقت المخصـص مع إضـافة  60زيادة
يبلغ أكثر من  10دقائق ،ولكن أقل من  60دقيقة لكل العب.

أ2-

ال يحتاج الالعبون لتسـجيل النقالت ،ولكنهم ال يخسـرون حقهم في المطالبات التي تعتمد عادة على
ورقة التســـجيل .يســـتطيع الالعب ،في أي وقت ،الطلب من الحكم توفير ورقة تســـجيل له ليدون
عليها النقالت.

أ1-3-

ستطبق قواعد المنافسة عندما

أ1-1-3-

يشرف حكم واحد على ثالث مباريات بحد أقصى ،و

أ2-1-3-

يتم تسجيل كل مباراة عن طريق الحكم أو مساعده ،وإذا أمكن ،بالوسائل اإللكترونية.

أ2-3-

يحق لالعب صـــــاحب النقلـة في أي وقت ،أن يطلـب من الحكم ،أو مســـــاعده اطالعه على ورقة
التسـجيل .يمكن طلب ذلك بحد أقصـى خمس مرات أثناء المباراة .الطلبات األكثر سـتعتبر تشـويشـا
على الخصم.

أ4-

بخالف ذلك سيطبق ما يلي:

أ1-4-

بمجرد إ كمال  10نقالت ل كل العب من بداية المباراة،

أ1-1-4-

ال يمكن تغيير ضبط الساعة ،إال إذا كان هناك تأثيرسلبي على جدول المباراة.

أ2-1-4-

ال تقبل أي احتجاجات بشأن أوضاع غير صحيحة للقطع أو الرقعة .في حالة وضع الملك في مكان
غيرصـحيح لن يسـمح بالتبييت.و في حالة و ضـع الرخ في مكان غير صـحيح لن يسـمح بالتبييت مع
هذا الرخ..

أ2-4-

إذا الحظ الحكم أن نقلة غير قانونية قد اكتملت ،فعليه إعالن المباراة خســــارة لالعب ،بشــــرط أن
المنافس لم يلعب نقلته التالية .إذا لم يتدخل الحكم ،فيمكن للمنافســـه المطالبة بالفوز ،بشـــرط أن ال
يكون المنافس قد أدى نقلته .ولكن ،تكون المباراة تعادال إذا كانت الوضـــــعية ال تمكن المنافس من
تنفيذ "كش مات" لملك الالعب بأية ســلســلة ممكنة من النقالت القانونية .إذا لم يطالب المنافس ولم
يتدخل الحكم ،فإن النقلة غير القانونية تبقى وتستمر المباراة .بمجرد قيام المنافس بأداء نقلته التالية،
ال يمكن ت صحيح النقلة غير القانونية إال إذا تم ذلك باتفاق الالعبين بدون تدخل الحكم.
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أ3-4-

للمطالبة بالفوز بالوقت ،يجب على المدعي إيقاف الســاعة وإبالغ الحكم .ولكي ينجح الطلب ،يجب
أن يكون لدي المدعي وقت على ســـاعته بعد إيقاف الســـاعة .ولكن ،تكون المباراة تعادال إذا كانت
الوضــــعية ال تمكن المدعي من تنفيذ "كش مات" لملك الالعب بأية ســــلســــلة ممكنة من النقالت
القانونية.

أ4-4-

إذا الحظ الحكم أن كال الملكين تحت الكش ،أو أن هناك بيدق على الصــف األبعد عن مكان بدايته،
فعليه االنتظار حتى تكتمل النقلة التالية .عندها ،إذا كان الوضـــع ال غيرقانوني ال يزال على الرقعة،
فستعلن المباراة تعادال.

أ5-4-

كما يمكن للحكم إعالن سقوط العلم ،إذا الحظ ذلك.

أ5-

ستحدد لوائح أي حدث ما إذا كانت المواد أ 3-أو أ 4-ستطبق طوال الحدث.
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الملحق (ب) الخاطف Blitz
ب1-

مباراة "الشــــطرنج الخاطف" هي التي يجب فيها أن تســــتكمل كل النقالت في وقت ثابت من 10
دقائق أو أقل لكل العب؛ أو أن الوقت المخصص إضافة إلى  60زيادة يبلغ  10دقائق أو أقل.

ب2-

العقوبات المحددة في المادتين  7و 9من قواعد المنافسة ستكون دقيقة واحدة بدل دقيقتين.

ب1-3-
ب1-1-3-

ستطبق قواعد المنافسة عندما
يشرف حكم واحد على مباراة واحدة ،و

ب2-1-3-

يتم تسجيل كل مباراة عن طريق الحكم أو مساعده ،وإذا أمكن ،بالوسائل اإللكترونية.

ب2-3-

يحق لالعب في أي وقت ،عندما تكون نقلته ،أن يطلب من الحكم أو مســـــاعده اطالعه على ورقة
التسـجيل .يمكن طلب ذلك بحد أقصـى خمس مرات أثناء المباراة .الطلبات األكثر سـتعتبر تشـويشـا
على الخصم.

ب4-

خالف ذلك ،سيحتكم اللعب إلى لوائح الشطرنج السريع .كما في المادة أ 2-و أ.4-

ب5-

ستحدد لوائح أي حدث ما إذا كانت المواد ب 3-أو ب 4-ستطبق طوال الحدث.
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الملحق (ج) :التدوين الجبري
يعتمد االتحاد الدولي للشـــطرنج في مســـابقاته ومبارياته بنظام واحد فقط للتدوين ،وهو النظام الجبري ،ويوصـــي
االتحاد الدولي باســـتعمال هذا النظام الموحد للتدوين في كافة الكتب والمجالت والنشـــرات الشـــطرنجية .إن اوراق
التســـجيل المدونة بأي نظام خالف ذلك  ،لن يعتد بها كدليل يمكن الرجوع إليه في حاالت تســـتدعي مراجعة ورقة
التسـجيل  .إذا ال حظ الحكم أن العبا يسـجل بطريقة غير الطريقة الجبرية فعليه تحذيره و توجيهه نحو االلتزام بهذه
المتطلبات .
وصف الطريقة الجبرية
ج1-

في هذا الوصف ،كلمة (قطعة) ال تعني البيدق.

ج2-

يُرمز ل كـل قطعـة ب مختصـــــر .وهو بـاللغـة اإلنجليزيـة الحرف األول الكبير من اســـــمهـا .مثال:
( Knight=N ،Bishop=B ،Rook=R ،Queen=Q ،King=Kيسـتخدم الحرف  Nلكلمة
 Knightلمنع االلتباس).

ج3-

لمختصـــر اســـم القطع ،يكون كل العب حر اا باســـتعمال االســـم الشـــائع اســـتخدامه في بلده .مثل
( Fou=Fفيل بالفرنســية) أو ( Loper=Lفيل بالهولندية) .أما في الدوريات المطبوعة ،فيوصــى
باستعمال أشكال القطع.

ج4-

البيادق ال يُرمز لها بحرفها األول ،ولكن يتم تمي يزها بغياب هذا الحرف .مثال :تكتب النقالت ،e5
 ،a5 ،d4وليس .pa5 ،Pd4 ،pe5

ج5-

األعمدة الثمانية (من اليســار إلى اليمين بالنســبة لألبيض ،ومن اليمين إلى اليســار بالنســبة لألســود)
يرمز لها باألحرف الصغيرة  ،h ،g ،f ،e ،d ،c ،b ،aعلى التوالي.

ج6-

الصـــفوف الثمانية (من األســـفل إلى األعلى بالنســـبة لألبيض ،ومن األعلى إلى األســـفل بالنســـبة
لألســـود) ترقم  8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1على التوالي .وبالتالي ،في الوضـــع االبتدائي توضـــع
قطع وبيادق األبيض في الصــفين األول والثاني ،وتوضــع قطع وبيادق األســود في الصــفين الثامن
والسابع.

ج7-

نتيجة للقواعد الســابقة ،فإن كل مربع من الـــــــمربعات األربع (االربعة) والســتين يتميز عن غيره
بتركيبة فريدة من حرف ورقم.
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ج8-

كل حركة لقطعة يشار لها بمختصر اسم القطعة المعنية ومربع الوصول .ال توجد حاجة إلى عالمة
فاصلة بين االسم وبين المربع .مثال.Rd1 ،Nf3 ،Be5 :
بالنسبة للبيادق ،يشار إلى مربع الوصول فقط .مثل.a5 ،d4 ،e5 :
يســـــمح بنموذج أطول للكتــابــة يحتوي مربع المغــادرة .مثال،Ra1d1 ،Ng1f3 ،Bb2e5 :
.a6a5 ،d2d4 ،e7e5

ج9-
ج1-9-

عندما تقوم قطعة باألسر ،يمكن وضع × بين:
رمزالقطعة المعنية و

ج2-9-

مربع الوصول .مثال .Rxd1 ،Nxf3 ،Bxe5 :أنظر المادة ج.10-

ج3-9-

عند االسر بالبيدق يكتب مربع المغادرة و مربع الوصول و بينهما عالمة  xمثل ،gxf3 ،dxe5 :
 .axb5وعند األسر بالمرور ،يمكن إضافة  e.p.إلى الكتابة .مثال.exd6 e.p. :

ج10-
ج1-10-
ج1-1-10-

إذ ا كانت هناك قطعتان متماثلتان يمكنهما التحرك إلى نفس المربع ،فإن القطعة التي تحركت يشــار
إليها كالتالي:
إذا كانت القطعتان على نفس الصف:
رمز القطعة،

ج2-1-10-

عمود المغادرة ،و

ج3-1-10-

مربع الوصول.

ج3-10-

إذا كانت القطعتان على نفس العمود :بـــــ(أ) رمز القطعة( ،ب) رقم صف مربع المغادرة  ،و(ج)
مربع الوصول .إذا كانت القطع على صفوف وأعمدة مختلفة ،فإن الطريقة  1هي المفضلة.

أمثلة:
إذا وجدنا حصانين ،على المربعات  g1و  ،e1وأحدهما تحرك إلى المربع  ; f3فيكون إما  Ngf3أو ،Nef3
حسب الحالة.
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إذا وجـدنـا حصـــــانين ،على المربعـات  g5و  ،g1وأحـدهمـا تحرك إلى المربع  ; f3فـأننـا نكتـب إمـا  N5f3أو
 ،N1f3حسب الحالة.
إذا وجـدنـا حصـــــانين ،على المربعـات  h2و  ،d4وأحـدهمـا تحرك إلى المربع  ; f3فـأننـا نكتـب إمـا  Nhf3أو
 ،Ndf3حسب الحالة.
إذا تم األســـر على المربع  ،f3ال تزال تطبق الكتابة في األمثلة الســـابقة ،ولكن يمكن إدراج  )1( xإما  Ngxf3أو
 )2( ،Nexf3إما  N5xf3أو  )3( ،N1xf3إما  Nhxf3أو  ،Ndxf3حسب الحالة.
في حال ترقية بيدق ،يشــار إلى الحركة الفعلية للبيدق ،يليها مباشــرة مختصــر اســم القطعة الجديدة .مثال،d8Q :
.g1R ،b1B ،exf8N
سيرمز إلى عرض التعادل بـ(=)
اختصارات:
0-0

= تبييت مع رخ  h1أو رخ ( h8تبييت جهة الملك)

0-0-0

= تبييت مع رخ  a1أو رخ ( a8تبييت جهة الوزير)

X

= األسر

+

= كش ملك

 ++أو #

= كش مات

e.p.

= األسر بالمرور ()en passant

األربعة األواخر اختياريين.
مثال لمباراة:
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 exd4 4. e5 Ne4 5. Qxd4 d5 6. exd6e.p. Nxd6 7. Bg5
)=( Nc6 8. Qe3+ Be7 9. Nbd2 0-0 10. 0-0-0 Re8 11. Kb1
أو
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 ed4 4. e5 Ne4 5. Qd4 d5 6. ed6 Nd6 7. Bg5 Nc6 8.
)=( Qe3 Be7 9 Nbd2 0-0 10. 0-0-0 Re8 11. Kb1
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الملحق (د) :قواعد اللعب مع الالعبين ال مكفوفين والمعاقين بصريا

د1-1-

تكون للمنظم ،بعد استشارة الحكم ،قوة تطبيق القواعد التالية حسب الظروف المحلية .في الشطرنج
التنافســـي بين الالعبين المبصـــرين وبين المعاقين بصـــريا (عميان قانونا) ،يحق ألي من الالعبين
اســتخدام رقعتين ،يســتخدم الالعب المبصــر رقعة عادية ،ويســتخدم الالعب المعاق بصــريا واحدة
مصممة خصيصا .يجب أن تتوفر في هذه الرقعة المتطلبات التالية:
مقاسات ال تقل عن  20 × 20سنتيمتر،

د1-

د2-1-

المربعات السوداء فيها مرتفعة قليال،

د3-1-

فيها ثقب تأمين في كل مربع،

د4-1-
د1-4-1-

متطلبات القطع هي:
كلها مزودة بوتد صغير يالئم ثقب التأمين في الرقعة ،و

د2-4-1-
د2-
د1-2-

كلها ب تصميم "ستاونتون" ،مع كون القطع السوداء ذات عالمات ملموسة.
القواعد التالية ستحكم اللعب:
تعلن النقالت بوضــوح ،ويقوم المنافس بتكرار إعالن النقلة وتنفيذها على رقعة الشــطرنج الخاصـة
بـه .عنـدمـا تتم ترقيـة بيـدق ،يجـب على الالعـب اإلعالن عن القطعـة المختـارة .ولكي يكون اإلعالن
أوضح ما يكون ،يوصى باستعمال األسماء التالية بدل الحروف المقابلة:
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H

- Anna
Bella
- Cesar
- David
Eve
Felix
- Gustav
- Hector

أنـا
بيلال
سيزر
ديفيد
إيفا
فيلكس
جوستاف
هيكتور

ما لم يقرر الحكم خالف ذلك ،الصفوف من جهة األبيض إلى األسود تعطى األرقام األلمانية:
 آينسEins - 1
 زفايzwei - 2
 درايdrei - 3
 فيرvier - 4
 - fuenf - 5فونف
 - sechs - 6زيكس
 - sieben - 7زيبن
 آختacht - 8
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يُعلن عن التبييت كالتالي" :النج روشـــــادي" (  Lange Rochadeباللغة األلمانية تعني تبييت
طويل) و "كورزي روشادي" (  Kurze Rochadeباللغة األلمانية تعني تبييت قصير).
تحمــل القطع األســـــمــاء التــاليــة،Speringer ،Laeufer ،Turm ،Dame ،Koenig :
.Bauer
د2-2-

على الرقعة الخاصـة بالالعب ال معاق بصـريا ،تعتبر القطعة قد لمسـت عندما يتم إخراجها من ثقب
التأمين.

د3-2-

(تعتبر النقلة (مؤداة):

د1-3-2-

عند إزالة القطعة المأسورة من رقعة الالعب صاحب النقلة ،في حالة األسر.

د2-3-2-

عند وضع قطعة في ثقب تأمين مختلف.

د3-3-2-

عند اإلعالن عن النقلة.

د4-2-

عندها فقط يتم تشغيل ساعة المنافس.

د5-2-

فيما يتعلق بالفقرتين د 2-2-و د 3-2-يتم تطبيق القواعد العادية على الالعب المبصر.

د1-6-2-

يُسـمح باسـتعمال سـاعة شـطرنج خاصـة للمعاقين بصـر يا .ويجب أن تكون قادرة على إعالن الوقت
وعدد النقالت لالعب المعاق بصريا.

د2-6-2-
د1-2-6-2-

كخيار بديل ،يمكن استخدام ساعة ميكانيكية بالمواصفات التالية:
واجهـة دائرـي ة مـدر ـج ة مجهزة بعقـارب مقواة ،وتكون كـل خمس دقـائق معلمـة بنقطـة بـارزة ،وكـل
 15دقيقة معلمة بنقطتين بارزتين ،و

د2-2-6-2-

علم يُحس به بسـهولة .يجب االعتناء بتجهيز العلم ليسـمح لالعب باسـتشـعار عقرب الدقائق في آخر
خمس دقائق من الساعة الزمنية الكاملة.

د7-2-

يجب على ال معاق بصـــــريا تســـــجيل نقالت المباراة بطريقة "برايل  " Braillأو الكتابة العادية أو
تسجيل النقالت على جهاز تسجيل.

د8-2-

زلة اللسان أثناء اإلعالن عن نقلة ،يجب أن تصحح فورا وقبل تشغيل ساعة المنافس.

د9-2-

أثناء المباراة إذا ظهرت وضــــعيتان مختلفتان على الرقعتين ،يجب تصــــحيحهما بمســــاعدة الحكم
واالسـتعانة بورقتي تسـجيل الالعبين .إذا كانت ورقتي التسـجيل متطابقتين ،فإن الالعب الذي سـجل
نقلة صـحيحة ثم نفذ نقلة خطأ يجب أن يصـحح الوضـعية طبقا للنقلة المسـجلة في ورقتي التسـجيل.
إذا وجد أن ورقتي التســـجيل مختلفتان ،ســـتعاد النقالت إلى النقطة التي تتفق فيها ورقتا التســـجيل،
ويقوم الحكم بإعادة ضبط الساعتين تبعا لذلك.
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د10-2-
د1-10-2-
د2-10-2-

يحق لالعب المعاق بصريا االستعانة بمساعد يقوم ( ببعض المهام التالية ،أو كلها:
تنفيذ نقلة كل العب على رقعة المنافس،
اإلعالن عن نقالت كال الالعبين،

د3-10-2-

تسجيل نقالت المباراة لالعب) المعاق بصريأ وبدء ساعة الخصم،

د4-10-2-

إبالغ الالعب ال معاق بصــــريا ،عند طلبه فقط ،بعدد النقالت ال مســــتكملة ،والوقت المســــتهلك من
الالعبين(كليهما).

د5-10-2-

المطالبة بالمباراة عند تجاوز الوقت المحدد ،وإعالم الحكم إذا لمس الالعب المبصر إحدى قطعه.

د6-10-2-

القيام باإلجراءات الضرورية المعتادة في الحاالت التي يتم فيها تأجيل المباراة.

د11-2-

إذا لم يســـتعن الالعب ال معاق بصـــريأ بمســـاعد ،فيحق لالعب المبصـــر اســـتخدام بشـــخص للقيام
بالواجبات المذكورة في النقطتين د 1-10-و د .2-10-يجب اســـــتخدام مســـــاعد في حال تزويج
العب معاق بصريا بالعب معاق سمعيا.
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اإلرشادات ( :)Iالمباريات المؤجلة
1-1-I

إن لم تنت ِه المباراة مع نهاية الزمن المحدد للعب ،ســـــيطلب الحكم من الالعب صـــــاحب النقلة أن
(يختم) تلك النقلة .يجب على الالعب كتابة نقلته على ورقة تســجيله بشــكل واضــح ال لبس فيه ،ثم
يضــع ورقة تســجيله مع ورقة تســجيل منافســه في مغلف ،ويختم ذلك المغلف ،وعندئذ فقط يوقف
السـاعة .يحتفظ الالعب بحقه في تغيير نقلته السـرية إلى أن يوقف السـاعة .إذا قام الالعب ،بعد أن
أبلغـه الحكم بختم النقلـة ،بـأداء نقلـة على رقعـة الشـــــطرنج ،فيجـب عليـه كتـابـة نفس النقلـة في ورقـة
تسجيله كنقلة مختومة.

2-1-I

الالعب صــــاحب النقلة الذي يؤجل مباراته قبل انتهاء فترة اللعب ،ســــ يعتبر أنه ختم بنهاية الوقت
المسمى لنهاية فترة اللعب ،ويتم تسجيل الوقت المتبقي له.

2-I
1-2-I

يجب بيان ما يلي على المغلف:
اسمي الالعبين ،و

2-2-I

الوضعية قبل النقلة ال مختومة مباشرة ،و

3-2-I

الوقت المستهلك من قبل كل العب ،و

4-2-I

اسم الالعب الذي ختم النقلة ،و

5-2-I

رقـم النقـلة ال مختومة ،و

6-2-I

عرض التعادل ،إذا كان العرض ساريا ،و

7-2-I

تاريخ ووقت ومكان استئناف اللعب.

3-I

س يتحقق الحكم من دقة المعلومات على المغلف وهو مسئول عن حفظه بأمان.

4-I

إذا عرض العب التعادل بعد أن ختم منافســه نقلته ،فإن العرض يظل ســاريا حتى يقبله المنافس أو
يرفضه وفق المادة .1-9

أ5-

قبل اســتئناف المباراة ،يجب تركيب الوضــعية على الرقعة كما كانت قبل النقلة المختومة مباشــرة،
والوقت الذي استهلكه كل العب عند التأجيل يجب تبيانه على الساعتين.

6-I

إذا حدث قبل اسـتئناف المباراة أن تم االتفاق على التعادل ،أو أبلغ أحد الالعبين الحكم باسـتسـالمه،
فعندئذ تنتهي المباراة.

7-I

ال يُفتح المغلف إال بوجود الالعب الذي سيقوم بالرد على النقلة المختومة.

8-I

باسـتثناء الحاالت المذكورة في المواد  5و  9-6و  6-9و ،7-9تكون المباراة خسـارة لالعب الذي
نقلته المختومة:
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1-8-I

غامضة ،أو

2-8-I

مسجلة بطريقة يستحيل معها تحديد المعنى الحقيقي منها ،أو

3-8-I

غير قانونية.

9-I
1-9-I

في الوقت المتفق عليه الستئناف المباراة:
إذا كان الالعب الذي ســـيقوم بالرد على النقلة المختومة موجودا ،سـ ـ يتم فتح المغلف ،وتؤدى النقلة
المختومة على الرقعة ويبدأ تشغيل ساعته.

2-9-I

إذا كان الالعب الذي سيقوم بالرد غير موجود ،س يتم تشغيل ســـــاعته .وعند حضوره يمكنه إيقاف
سـاعته واسـتدعاء الحكم .عندها يتم فتح المغلف و تؤدى النقلة المختومة على الرقعة .ثم يعاد تشـغيل
ساعته.

3-9-I

إذا كان الالعب الذي ختم النقلة غير موجود ،فيحق لمنافســه تســجيل رده في ورقة التســجيل ،يختم
ورقة تســــجيله في مغلف جديد ،يوقف ســــاعته ويبدأ ســــاعة الالعب المتغيب بدل الرد بالطريقة
المعتادة .إذا حدث هذا ،يسلم المغلف إلى الحكم ليحفظه بأمان ،ويُفتح عند وصول الالعب المتغيب.

10-I

أي العب يصــل إلى رقعة الشــطرنج بعد زمن الغياب ســيخســر المباراة ،إال إذا قرر الحكم خالف
ذلك  .ولكن إذا كانت النقلة المختومة تنهي المباراة ،ستطبق تلك النهاية.

11-I

إذا نصـت لوائح أي حدث على أن زمن الغياب ليس صـفرا ،سـيتم تطبيق ما يلي :إن لم يحضـر أي
من الالعبين من البداية ،سـيخسـر الالعب الذي عليه الرد كل الوقت المنقضـي حتى وصـوله ،إال إذا
نصت لوائح أي حدث أو قرر الحكم خالف ذلك.

1-12-I

إذا فقد المغلف الذي يحتوي النقلة المختومة ،ـس تسـتأنف المباراة من الوضـعية المؤجلة ،مع األوقات
المســجلة على الســاعتين عند التأجيل .فإذا تعذر تحديد الوقت المســتهلك لكل العب ،ســ يقوم الحكم
بضبط الساعتين .وس يقوم الالعب الذي ختم النقلة بأداء النقلة التي يقول أنه ختمها على الرقعة.

2-12-I

إذا كان من المستحيل تحديد الوضعية ،ستلغى المباراة ،وستل عب مباراة جديدة.

13-I

عند اســـــتئناف المباراة ،إذا أشـــــار أحد الالعبين قبل أداء نقلته األولى إلى أن الزمن المســـــتهلك
الموضــح على أية من الســاعتين غير صــحيح ،فيجب تصــحيح الخطأ .أما إذا لم يُالحظ الخطأ فإن
المباراة تستمر دون تصحيح إال إذا قرر الحكم خالف ذلك.

14-I

سيتم التحكم بمدة كل جلسة استئناف بواسطة ساعة الحكم .سيتم اإلعالن مسبقا عن موعد البداية.
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اإلرشادات ( :)IIقواعد شطرنج960
1-II

قبل بدء مباراة شــطرنج 960يتم عشــوائيا اختيار وضــعية البداية ،وفق قواعد معينة .بعدها تلعب
المبـاراة بنفس طريقـة الشـــــطرنج العـادي .وبـاألخص ،فـإن القطع والبيـادق لـديهـا نفس الحركـات
المعتادة ،وهدف كل العب أن يعطي (كش مات) لملك المنافس.

2-II
1-2-II

متطلبات وضعية البداية
يجب أن تلبي وضـعية بداية شـطرنج 960قواعد معينة .البيادق البيضـاء توضـع على الصـف الثاني
مثل الشطرنج العادي .كل القطع البيضاء الباقية توضع على الصف األول ،ولكن بالقيود التالية:
يوضع الملك في مكان ما بين الرخين ،و

2-2-II

يوضع الفيالن في مربعين متعاكسين باللون ،و

3-2-II

توضع القطع السوداء على الجهة المعاكسة للقطع البيضاء.
يمكن توليد وضـع البداية قبل المباراة إما عن طريق برنامج حاسـوب أو باسـتخدام حجر نرد ،عملة
معدنية ،بطاقات ،إلخ.

3-II

قواعد التبييت في شطرنج960

1-3-II

يســـمح شـــطرنج 960لكل العب بالتبييت مرة واحدة في المباراة ،وهي فعليا حركة لكل من الملك
والرخ بنقلة واحدة .ولكن ،توجد للتبييت حاجة إلى تغييرات بســيطة على قواعد الشــطرنج العادي،
ألن القواعــد العــاديــة التي تفترض أمــاكن ابتــدائيــة للرخ والملــك وال يمكن تطبيقهــا عــادة في
شطرنج.960

2-3-II
1-2-3-II

كيفية التبييت .في شــطرنج ،960و بناء على الوضــعية قبل التبييت للملك ورخ التبييت ،تتم مناورة
التبييت بإحدى الطرق األربع التالية:
تبييت بحركة مزدوجة :بأداء حركة بالملك وحركة بالرخ ،أو

2-2-3-II

تبييت تبادلي :بتبادل األماكن بين الرخ والملك ،أو

3-2-3-II

تبييت بحركة الملك فقط :ب تحريك الملك فقط ،أو

4-2-3-II

تبييت بحركة الرخ فقط :بتحريك الرخ فقط

توصيات:
5-2-3-II
 1-5-2-3-IIعند التبييت على رقعة فعلية بواسطة العب آدمي ،ينصح ب تحريك الملك خارج سطح اللعب بجانب
موقعـه النهـائي ،ثم تحرـي ك الرخ من مكـان بـدايتـه إلى مكـانـه النهـائي ،ثم يوضـــــع الملـك في مربعـه
النهائي.
 2-5-2-3-IIبعد التبييت ،تكون الوضــعية النهائية للملك والرخ مماثلة تماما للوضــعية التي تحدث في الشــطرنج
العادي.
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6-2-3-II

توضيح:
بالتالي ،بعد التبييت في جانب الـــــــــ"( "cيكتب  0-0-0ويعرف بالتبييت الطويل في الشــــطرنج
التقليدي) ،يصبح الملك في مربع الــ" c1( "cلألبيض و c8لألسود) والرخ في مربع الــ"d1( "d
لألبيض و d8لألسـود) .بعد التبييت في جانب الــــــ"( "gيكتب  0-0ويعرف بالتبييت القصـير في
يص بح الملك في مربع الــــــ" g1( "gلألبيض و g8لألسـود) والرخ في مربع
الشـطرنج التقليدي) ،ـ
الـ"  f1( "fلألبيض و f8لألسود).

مالحظات:
7-2-3-II
 1-7-2-3-IIلتجنب أي سـوء فهم ،يمكن التصـريح بعبارة "سـأقوم بالتبييت" (  )I am about to castleقبل
التبييت.
 2-7-2-3-IIفي بعض وضعيات البداية ،ال يتحرك الملك أو الرخ (وليس كالهما) أثناء التبييت.
 3-7-2-3-IIفي بعض وضعيات البداية ،يمكن أن يتم التبييت مبكرا من النقلة األولى.
 4-7-2-3-IIيجب أن تكون كل المربعات بين مربع البداية وبين مربع النهاية للملك (بما في ذلك مربع النهاية)
 ،وكـل المربعـات بين مربع البـدايـة وبين مربع النهـايـة للرخ (بمـا في ذلـك مربع النهـايـة)  ،خـاليـة إال
من الملك ورخ التبييت.
 5-7-2-3-IIفي بعض وضــــعيات البداية ،يمكن أن تبقى بعض المربعات مشــــغولة أثناء التبييت بينما يجب أن
تكون خالية في الشطرنج العادي .مثال ،في التبييت جهة الـــــ" )0-0-0( "cتوجد إمكانية أن تكون
مربعات  b ،aو/أو  cال تزال مشـغولة .وفي التبييت جهة الــــــ" )0-0( "gتوجد إمكانية أن تكون
مربعات  eو/أو  hمشغولة.
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اإلرشادات ( :)IIIالمباريات بدون زيادة وقت ،بما فيها نهايات اللعب السريع
1-III

( نهاية اللعب الســـريع) هي تلك المرحلة من المباراة عندما يجب اســـتكمال كل النقالت المتبقية في
وقت محدد.

1-2-III

اإلرشـادات أدناه المعنية بالفترة األخيرة من المباراة بما فيها نهايات اللعب السـريع ،لن تسـتخدم في
حدث ما إال إذا تم اإلعالن مسبقا عن استخدامها.

2-2-III

ســيتم تطبيق هذه اإلرشــادات فقط على مباريات الشــطرنج القياســي ،والشــطرنج الســريع التي ليس
فيها زيادة وقت ،وليس على مباريات الشطرنج الخاطف.

1-3-III

إذا سقط كال العلمين وكان من المستحيل تحديد أي علم سقط أوال ،عندها:

1-1-3-III

تستمر المباراة إذا حدث ذلك في أية فترة من المباراة عدا الفترة األخيرة.

2-1-3-III

تكون المبـاراة تعـادال إذا حـدث ذلـك في الفترة من المبـاراة التي يجـب خاللهـا إكمـال كـل النقالت
المتبقية.

4-III

إذا كان الالعب صـــاحب النقلة لديه أقل من دقيقتين متبقيتين على ســـاعته ،فيمكنه المطالبة بزيادة
خمس ثواني لكـل العـب .هـذا يتضـــــمن عرضـــــا للتعـادل .إذا رفض العرض ،ووافق الحكم على
المطالبة ،عندها يتم ضــــبط الســــاعتين بالوقت اإلضــــافي ،ويتم منح المنافس دقيقتين إضــــافيتين
وتستأنف المباراة.

5-III

إن لم يتم تطبيق المادة  4-IIIوكان لالعب صــــاحب النقلة أقل من دقيقتين متبقيتين على ســــاعته،
فيمكنه المطالبة بالتعادل قبل ســقوط علمه .ســيكون عليه اســتدعاء الحكم ويمكنه إيقاف الســاعتين
(انظر المادة  .)2-12-6يمكنه المطالبة على أســاس أن منافســه ال يســتطيع الفوز بالطرق العادية،
و/أو أن منافسه ال يبذل أي جهد للفوز بالطرق العادية.

1-5-III

إذا وافق الحكم على أن المنافس ال يمكنه الفوز بالطرق العادية ،أو أن المنافس ال يبذل جهدا للفوز
بالمباراة بالطرق العادية ،فسيعلن أن المباراة تعادل .وإال سيؤجل قراره أو يرفض الطلب.

2-5-III

إذا أجل الحكم قراره ،فيمكن منح المنافس دقيقتين إضـافيتين وتسـتأنف المباراة ،بحضـور الحكم إن
أمكن .سيقوم الحكم بإعالن النتيجة النهائية الحقا خالل المباراة ،أو بأسرع ما يكون بعد سقوط علم
أحد الالعبين .ســيقوم بإعالن المباراة تعادال إذا وافق أن منافس الالعب الذي ســقط علمه ال يمكنه
الفوز بها بالطرق العادية ،أو أنه لم يكن ي بذل محاوالت كافية للفوز بالطرق العادية.

3-5-III

إذا رفض الحكم المطالبة ،يجب منح المنافس دقيقتين إضافيتين.

6-III

سيتم تطبيق ما يلي عندما ال تكون المنافسة تحت إشراف حكم:
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1-6-III

يمكن لالعب المطالبة التعادل إذا تبقت له أقل من دقيقتين على سـاعته وقبل سـقوط علمه .هذا ينهي
المباراة .يمكنه المطالبة باالستناد إلى:

1-1-6-III

أن منافسه ال يستطيع الفوز بالطرق العادية ،و/أو

2-1-6-III

أن منافسه لم يكن يبذل أي جهد للفوز بالطرق العادية.
في  1-1-6-IIIيجب على الالعب كتابة الوضع النهائي وأن يتحقق منافسه منه.
في  2-1-6-IIIيجب على الالعب كتابة الوضــع النهائي ويقدم ورقة تســجيل كاملة .على الخصــم
التحقق من كلتي ورقتي التسجيل والوضع النهائي.

2-6-III

يتم تقديم الطلب إلى الحكم المكلف.
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