גביע המדינה בשחמט לשנת 2018
מנהל מועדון יקר,
תחרות גביע המדינה בשחמט תתקיים ביום שישי  ,22/06/2018ט' בתמוז תשע"ח,
במתחם התחנה ,רחוב דוד רמז  ,4במושבה הגרמנית בירושלים.
firststation.co.il
ההתייצבות  -עד השעה .10:00
טכס הפתיחה יחל בשעה  .10:20טקס הסיום וחלוקת הפרסים  -בשעה .16:00
נא לא לאחר!
שיטת המשחקים:
חמישה סיבובים בשיטה השווייצרית.
כל מפגש יתקיים על  5לוחות.
קצב המסעים 20 :דקות לכל שחקן לכל המשחק ועוד  5שניות למסע.
בשני הסיבובים האחרונים לא יפגשו שתי קבוצות מאותו מועדון.
תוצאות המשחקים יחושבו למד הכושר הישראלי והבינ"ל לשח-מהיר.
פרסים:
קרן הפרסים .₪ 19,000 -
פרס ראשון .₪ 8,000 -
פרס שני .₪ 5,500 -
פרס שלישי .₪ 3,000 -
פרס לקבוצה הראשונה מהליגה הארצית – ₪ 1,500
פרס לקבוצה השנייה מהליגה הארצית ₪ 1,000 -
התרת שוויון נקודות:
 (1מפגש ראש בראש.
 (2מספר ניצחונות קבוצתיים.
 (3בוכהולץ קבוצתי.

הרכבי הקבוצות:
נא לשלוח את הרכב הקבוצה מראש בדוא"ל לאסי פילוסוף  fosolep@gmail.comעד
יום ראשון ה 17.6-בשעה .17:00
לכל קבוצה יש את הזכות להוסיף שחקנים ששיחקו בקבוצה אחרת )בליגה ארצית
ומטה( מאותו מועדון במהלך שנת .2018
ההרכבים יפורסמו באתר האיגוד הישראלי לשחמטchess-results.com /
שחקנים זרים לא רשאים להשתתף באירוע.
פרטים:
מנהל האירוע – אסי פילוסוף טל' 050-966-6554
שופט ראשי  -שופט בינ"ל אלמוג בורשטיין טל' 054-4979447
כיבוד:
כיבוד יוגש לשחקנים.
הרשמה :
אישור הרשמה עד יום שלישי  10/6/2018בשעה  -15:00במייל לאסי פילוסוף
fosolep@gmail.com



שמות הקבוצות הזכאיות להשתתף 42 :קבוצות )כל הקבוצות של הליגה לאומית
והליגות הארציות(.
ליגה לאומית -
 (1מועדון השחמט ב"ש א' ע"ש אליהו לבנט" (2 ,פלדקליין" ראשון לציון  (3 ,מועדון
אשדוד עילית (4 ,הפועל כפר סבא (5 ,הפועל פתח תקוה א' (6 ,ירושחמט ט'(7 ,
הפועל כפ"ס ב'" (8 ,העומרים" קריית-אונו (9 ,אליצור "דב" פתח תקוה (10 ,מועדון
השחמט הרצליה (11 ,צפריר רחובות א' (12 ,מועדון השחמט חיפה-נשר.
ליגה ארצית צפון -
 (13אס"א "שלמה הר-צבי" תל אביב  (14עירוני כרמיאל א'  (15 ,עירוני תל-אביב א'
ע"ש משה צ'רניאק (16 ,עתודת "חיים" הרצליה  (17 ,מפעלי בית עמנואל  -אטיוד
רמ"ג א' (18 ,מכבי חיפה כרמל א ע"ש ד"ר מ.קורול ז"ל (19 ,הפועל "אפריים" כפר
סבא (20 ,מועדון השחמט הפועל פתח תקוה ב' (21 ,הפועל "דורון ים" כפר סבא(22 ,
מועדון שחמט "שמואל" קרית חיים ב'.
ליגה ארצית מרכז -
 (23אליצור עירוני נתניה ע"ש יצחק שלקמן ז"ל (24 ,אליצור פ"ת נערים א' (25 ,אליצור
"מערב" פתח תקוה" (26 ,גמביט" עירוני ת"א ב' ע"ש משה צ'רניאק (27 ,אליצור עירוני
נתניה ע"ש גנדי לגון ז"ל (28 ,מועדון השחמט הפועל פתח תקוה ד' (29 ,בוגרי
"אלכסנדר" הרצליה (30 ,אליצור מועדון שחמט שוהם א' (31 ,הפועל כפר סבא ע"ש
ולדי וייסמן  (32 ,אליצור עירוני נתניה ב'.
ליגה ארצית דרום -
 (33מועדון השחמט באר שבע י"א (34 ,מועדון השחמט אשדוד ג'(35 ,מועדון השחמט
אשדוד א' " (36 ,פורת מתמטיקה"  -ע"ש מרדכי ורחל פורת (37 ,מועדון השחמט באר
שבע כ''ב (38 ,מועדון השחמט באר שבע י'(39 ,הפועל העירוני ע"ש דוגו ראשון לציון,
 (40צפריר רחובות ב'  (41מועדון השחמט באר שבע ג' (42 ,מכבי מעלה אדומים א'
בהצלחה!
גיל בורוחובסקי
מנכ"ל האיגוד הישראלי לשחמט

אסי פילוסוף
מנהל התחרות

