מוקדמות אליפות ישראל בשחמט לגילאים לשנת 2020

הנך מוזמנ/ת להשתתף במוקדמות אליפות ישראל בשחמט לגילאי ילדים ונוער

שתיערך במועדון שחמט ע"ש צפריר הובר ,רחוב נביאים 8 ,רחובות יתקיימו תחרויות עד גיל , 13 ,11 ,9 ,7
.15זכאים להשתתף :גיל  - 7ילידי שנת  2013ואילך גיל  - 9ילידי שנת  .2011-2012גיל  - 11ילידי שנת
 .2009-2010גיל  - 13ילידי שנת  .2007-2008גיל  - 15ילידי שנת .2005-2006
שיטת התחרות 5 :סיבובים שוויצריים בקצב של  50דקות למשחק  10 +שניות למסע.
לוח הזמנים :התייצבות _________10:00 13.12_____ :טקס הפתיחה__.___________10:15
סיבוב ___10:30 13.12__ :1

סיבוב _13:00 13.12___:2

סיבוב ____ 13:00 14.12_ :4

סיבוב ___ 10:30 15.12__:5

סיבוב ____10:30 14.12__ :3

טקס הסיום יתקיים לאחר הסיבוב האחרון .כל המשתתפים נדרשים לכבד בנוכחותם את הטקס.
.4
.5
.6
.7

שוויון נקודות :יוכרע על פי סדר העדיפויות הבא :א .בוכהולץ קאט( 1-ללא היריב שצבר הכי מעט נקודות) ב.
בוכהולץ ג .מספר נצחונות ד .פרפורמנס ה .דו קרב בין השחקנים
פרסים :לזוכים ב 3-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  15פתוחה ,2200 :גיל  13פתוחה ,2000 :גיל  11פתוחה ,1850 :גיל  9פתוחה .1700 :גיל 1500 :7
ב .שחקנים שזכו במקום הראשון בגמר אליפות הארץ לנוער בשנה שעברה.
שחקנים הפטורים על פי הרשום לעיל ,רשאים לשחק שתי רמות גיל מעל גילם במידה ומעוניינים בכך.

 .8דמי השתתפות₪ 160 :
להרשמה ותשלום (מראש חובה!) ____________________
הרשמה במועד מאוחר יותר על בסיס מקום פנוי ובתוספת תשלום בסך ₪ 50
כל השחקנים המשתתפים חייבים להיות בעלי כרטיס שחמטאי בר תוקף  .ניתן לשלם ולבדוק את תוקף
הכרטיס באתר האיגוד  03-6437627 www.chess.org.ilניתן לשלם דמי דרוג (למי שאין כרטיס בתוקף
 ₪ 40או לרכוש כרטיס לשנת  2021שיהיה תקף גם למוקדמות .
מנהל התחרות ושופט ראשי אלכסנדר מיכלבסקי לפרטים נוספים _יבגני פרחוב
,________0509530913
האיגוד שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות.
בברכת הצלחה בתחרות,
גיל בורוחובסקי
מנכ"ל האיגוד השחמט.

_יבגני פרחוב_
יו"ר המועדון המארח

משה קציר
יושב ראש וועדת הנוער

ע"ר מספר  58-002-847-0רח' טאגור  ,26תל אביב 26 Tagor St. Tel Aviv 69203
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