הזמנה לתחרויות המוקדמות לאליפויות ישראל בשחמט לילדים
ולנערים לשנת  – 2020באקדמיה לשחמט של הכפר הירוק
הנכם מוזמנים להשתתף בתחרויות המוקדמות לאליפויות ישראל בשחמט לילדים ולנערים,
שייערכו בכפר הירוק (האקדמיה לשחמט ,בית בנימין) ,במהלך חופשת החנוכה ,בתאריכים
 15-13בדצמבר  .2020התחרויות יתקיימו בחמש קבוצות גיל – עד  ,7עד  ,9עד  ,11עד 13
ועד  .15המשחקים יתקיימו בקפסולות של עד  10שחקנים בכיתה.
זכאים להשתתף :עד גיל  - 7ילידי שנת  2013ואילך; עד גיל  - 9ילידי שנת  ;2011-12עד גיל
 - 11ילידי שנת  ;2009-10עד גיל  - 13ילידי שנת  ;2007-08עד גיל  - 15ילידי שנת .2005-06

שיטת התחרות 5 :סיבובים שוויצריים בקצב של  50דקות לשחקן  10 +שניות למסע.
לוח הזמנים:
יום ראשון – 13.11 ,התייצבות :עד  .14:00טקס הפתיחה .14:30 :סיבוב ראשון.15:00 :
יום שני – 14.11 ,סיבוב  .11:00 :2סיבוב .15:00 :3
יום שלישי – 15.11 ,סיבוב  .11:00 :4סיבוב  .15:00 :5טקס הסיום :בסביבות 17:30
שוויון נקודות :על פי מסמך שיפורסם בנפרד.
פרסים :לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל תחרות יוענקו גביעים.
לזוכים במקומות  6-4תוענקנה מדליות.
עולים לגמר (בפסח) :בהתאם למדד חוזק אשר יפורסם ביום השני לתחרות.
זכאים אוטומטית להשתתף בגמר:
א .שחקנים מעל מד כושר (על פי עדכון אוקטובר ,נובמבר או דצמבר :)2020
גיל  ,2200 - 15גיל  ,2000 - 13גיל  ,1850 - 11גיל  .1700 - 9גיל 1500 - 7
ב .שחקנים שזכו במקום הראשון בגמר אליפות הארץ לנוער בשנה שעברה.
שחקנים הפטורים מהשתתפות במוקדמות על פי הרשום לעיל ,רשאים לשחק בשתי
רמות גיל מעל לגילם אם הם מעוניינים בכך.
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דמי ההשתתפות₪ 160 :
כל השחקנים המשתתפים חייבים להיות בעלי כרטיס שחמטאי בר תוקף או לשלם (בנוסף
לדמי ההשתתפות) דמי דירוג בסך  .₪ 40ניתן לבדוק את תוקף הכרטיס (ואם צריך גם
לחדש אותו) באתר האיגוד  www.chess.org.ilאו בטלפון .03-6437627
לפרטים ,להרשמה ולתשלום – אלמוג בורשטיין (לווטסאפ ,ביט וכו') 0544979447 -
כדי להירשם יש ( )1לשלוח לאלמוג הודעת ווטסאפ (או אימייל ל)almogbu@walla.com-
עם הפרטים הבאים :שם השחקן ,מספר שחקן ,מספר טלפון (שלו או של אחד מהוריו)
ותאריך לידה; ( )2להעביר את דמי ההשתתפות (ודמי דירוג אם צריך) באמצעות יישומון bit
או  PAYאו  PayBoxאו בהעברה בנקאית לבנק דיסקונט ,סניף יפו ( ,)026חשבון .41770
המועד האחרון להרשמה ולתשלום – יום חמישי 10 ,בדצמבר  ,2020בשעה 15:00
הרשמה במועד מאוחר יותר – רק על בסיס מקום פנוי ובתוספת תשלום של ₪ 50
האיגוד שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים שיידרשו בהתאם לנסיבות.
בברכת הצלחה בתחרות,

גיל בורוחובסקי
מנכ"ל איגוד השחמט

אלמוג בורשטיין

משה קציר

מנהל האליפויות והשופט הראשי

יושב ראש וועדת הנוער
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