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 מעיליא - 2016אליפות המגזר הערבי מחוז צפון לשנת 

 התחרות תתקיים  במכון סאלי בכפר מעיליא

 
 זכאים להירשם שחקנים ממהמגזר הערבי הגרים בצפון הארץ

 
 .16,  14,  12, 10, 8תחרויות פתוחות: עד גיל    5תתקיימנה  

 .24-1-2016ועד    22-1-2016א'  מתאריך -שבת  -בימים    ו'

 2006-2007ילידי שנת   - 10גיל   2מס' ואילך.      2008ילידי שנת  - 8גיל     1מס'   זכאים להשתתף:

 .2002-2003ילידי שנת  - 14גיל    4מס'      2004-2005ילידי שנת  - 12גיל     3מס'    

 .2000-2001ילידי שנת  - 16גיל   5ס' מ   

 שניות למסע. 10דקות למשחק +  50סיבובים שוויצריים בקצב של  6 שיטת  התחרות:
 תוצאות התחרות מועברות לאיגוד השחמט לצרכי דרוג.

במכון סאלי בכפר מעיליא. טקס הפתיחה   0014-3014בין השעות   2016-1-22יום ו'   התייצבות:  לוח הזמנים:
 .4514חיל בשעה ית

 שעות תאריך יום סיבוב שעות תאריך יום סיבוב

 0017-0091 23-1-2016 שבת 4 0051-0071 22-1-2016 ו' 1

 0051-0071 24-1-2016 א' 5 0071-0091 22-12-2016 ו' 2

 0071-0091 24-1-2016 א' 6 0051-0071 23-12-2016 שבת 3

 

)בוכהולץ ללא היריב שצבר הכי מעט  1יוכרע על פי סדר העדיפויות הבא: בוכהולץ קאט  שוויון נקודות:
 קרב.-. דו3. התוצאה בין השחקנים.  2נקודות(.  

 תוענקנה מדליות.   6-4המקומות הראשונים בכל תחרות יוענקו גביעים. לזוכים במקומות  3-לזוכים ב פרסים:

 
 שני השחקנים הראשונים מכל שכבת גיל.  :עולים לגמר אליפות הארץ )בפסח(

 
 2016-1-18מועד אחרון  להרשמה ₪.   90דמי השתתפות   : הרשמה

 
שחמטאי תקף  למועד התחרות. ניתן לרכוש/לחדש כרטיס  כל  המתחרים  חייבים  להיות  בעלי כרטיס

   www.chess.org.il/Payments/Shop.aspxחודשים באתר:  3לשנה/חצי שנה/
ש"ח במקום  100באופן חריג  הנרשמים במוקדמות מעיליא יוכלו להשיג כרטיס שחמטאי חד פעמי במחיר 

 0524594383ות מר בשארה וקים לפרטים נוספים, נא ליצור קשר עם מנהל התחרלשנה. ₪  360

 האיגוד שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות.

 "מכון סאלי"לכתובת    WAZE  -ניתן להגיע למכון סאלי בעזרת ה

 בברכת הצלחה בתחרות

 ליאור איזנברג                                                                             בשארה וקים                               אריק אלדר        
                           יו"ר ועדת הנוער                                              מנכ"ל איגוד השחמט                                     מנהל התחרות

 

 

 טופס הרשמה לאליפות המגזר הערבי מחוז צפון עד גיל__

 15:00בשעה     18-1-2016יש לשלוח את הטופס  עד            

שיתקיימו בין התאריכים      2016הנני מבקש להירשם לאליפות המגזר הערבי מחוז צפון בשחמט לשנת 

 במעיליה.   2006בינואר  22-24
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 י מתחייב להעביר את דמי הרישום לידי מכון סאלי לפני התחרותאנ

את הטופס חובה לשלוח במייל לכתובת הבאה  

Bishara2000@hotmail.com 

 מספר שחקן טלפון כתובת שם השחקן

    

 חתימה תאריך לידה תוקף כרטיס שחמטאי 8/10/12/14/16קבוצה:

    

 


