האליפות הפתוחה בשח בזק אונליין
יום ה'  - 23/4/2020קרן פרסים ₪ 7000
אנו מתכבדים בזאת להזמין את כל שחמטאי ישראל הרשומים באיגוד הישראלי לשחמט,
להשתתף באליפות און ליין בשחמט בזק.
● מועד התחרות :יום ה' ,כ"ט בניסן תש"פ ,23/4/2020 ,בשעה  18:00בערב באתר
CHESS.COM
● התחרות תתקיים בשיטה שוויצרית ב 11-סיבובים.
● קצב התחרות 4+2 :לשחקן
● דמי השתתפות :חינם לבעלי כרטיס שחמטאי בתוקף לשנת  .2020ניתן לחדש
כרטיס כרטיס שחמטאי באתר האיגוד בקישור הבא
 https://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspxאו לחילופין לשלם  ₪ 40דמי
השתתפות ,בטלפון  03-6437678בין השעות  ,9:00-15:00ימי א' עד ה' .יש לבצע
זאת עד ה 22.4.2020-בשעה .15:00
תהליך הצטרפות לתחרות באתר chess.com
 (1יש להיות רשום לאתר ) chess.comחינם(.
 (2שימו לב :חובה להירשם לתחרות עם שם משתמש זהה לשם המלא שלכם ,או
לשנות את שם המשתמש הנוכחי ) .(https://www.chess.com/settingsאם תרצו
תוכלו לשנותו בחזרה לאחר סיום התחרות ,באותו הקישור.
 (3על מנת להשתתף בתחרות יש להצטרף לקבוצת התחרות )יש למלא הודעה בבקשת
ההצטרפות כמפורט בסעיף  ,(3לחצו על הקישור הבא:
https://www.chess.com/club/hygvd-hyshrly-lshkhmt-israeli-chess-federa
tion
 (3לחצו "הצטרף" או " ."joinתופיע הודעה שניתן לכתוב בה בקשת הצטרפות  -יש
לכתוב שם מלא ,שנת לידה ,מד כושר וקישור לדף השחקנ/ית באיגוד!
 (4לחצו על "אישור" או " "submitוחכו לקבלת אישור ממנהל הקבוצה .ברגע
שתאושרו תוכלו להשתתף בתחרות עצמה
 (5קישור להרשמה לתחרות עצמה - https://www.chess.com/live#t=1196077 :
ניתן ללחוץ "הצטרף" לטורניר ,רק כשעה לפני תחילת התחרות  -מומלץ לא להתעכב
ולהצטרף החל מהשעה .17:00
 (6שחקנים שהצטרפותם לא תאושר ,לא יוכלו להשתתף בתחרות!
● ההרשמה לקבוצת התחרות באתר מראש בלבד ולא יאוחר מיום רביעי ,ה-
 ,22.4.2020בשעה  .15:00לא תתאפשר הרשמה לקבוצת התחרות באתר ביום
התחרות עצמו!
לקבוצה קיימת קבוצת טלגרם ייעודית בה אין אפשרות לכתוב הודעות ,אלא רק
למנהלי הקבוצה  -לעדכונים ,הסברים ושאלות נפוצות :
https://t.me/joinchat/G183bRisYyhy9tCuWZcvyg

● חובת התייצבות  30דק' לפני פתיחת התחרות בזום ,הקישור יישלח בקבוצת
הטלגרם הייעודית גם כן.
● חלה חובת הזדהות בזום בשם משפחה ובשם הפרטי .ניתן לשנות את השם
שלכם על ידי לחיצה על שלוש הנקודות מעל המסך שלך וללחוץ על
 Renameבאותה לשונית.
● חלוקת חדרי זום תפורסם באתר האיגוד ביום התחרות .כל שחקן יהיה חייב
להופיע בחדר זום שהופנה לו .החלוקה תתבצע לפי מד כושר ישראלי.
פרסים כספיים  -הפרסים יחולקו לפי שוברי השוויון של האתר Chess.com
פרס ראשון ₪ 2000 :
פרס שני₪ 1300 :
פרס שלישי₪ 1000 :
פרס רביעי₪ 700 :
פרס חמישי₪ 350 :
פרס שישי₪ 250 :
פרסי קטגוריה בסך  ₪ 200כ"א )בתנאי שישתתפו לפחות  5שחקנים(:
שחקן נוער המצטיין עד גיל  ,18מצטיינת נשים ,מצטיין עד  ,2300מצטיין עד ,2100
מצטיין עד  ,1950סניור מצטיין ) (+60וחייל מצטיין בשירות סדיר.
●
●
●
●

שמות הזוכים יפורסמו בכתבה באתר האיגוד.
התחרות תשודר לייב בפייסבוק של איגוד השחמט.
לשחקנים החדשים בעולם משחקי שחמט באינטרנט ,אנו ממליצים לתרגל מבעוד
מועד השתתפות במספר משחקים באתר זה.
למשתתפים אשר אין להם טלגרם -ניתן להוריד את התוכנה/להיכנס אליה דרך
הדפדפן .לעזרה ניתן לפנות למנהל התחרות פלג בן-נון ,בטלפון 0537211330

על מנת לשמור על ספורטיביות:
 .1כל שחקן שיתבקש במהלך התחרות מתחייב להזדהות בשמו המלא
בפני מנהל התחרות .אם יסרב יסולק מן התחרות.
 .2כל שחקן חייב להפעיל מצלמת רשת בזמן התחרות ,כולל סאונד,
לצורך בקרה של מנהל התחרות.
 .3חל איסור להיות עם אוזניות בזמן התחרות.
 .4תצפיתנים אנונימיים יבקרו בין המשחקים לבדיקת רמאות ,במהלך
התחרות ולאחריה.
בברכה,
ד"ר צביקה ברקאי
יו"ר האיגוד הישראלי לשחמט

גיל בורוחובסקי
מנכ"ל האיגוד
התחרות

פלג בן-נון
מנהל

