
   7102   בשחמט א"אסת יואליפו
 ל"ש שלמה הרצבי ז"ע

 

 באילת  התקיימו שלוש תחרויות   0217אליפות האוניברסיטאות במסגרת 

השתתפו  .מכללות  9מ , שחמטאים  77   -לקחו בהן חלק ש,  שחמטב

 .נשים  7ת יובתחרו

אמנים רבי  0 ובהן, קבוצות שמונההשתתפו   קבוצתיתהתחרות ב

כאשר סטודנטים ניצחו , בתחרות נפלו מספר הפתעות . ל "מנים ביא 0ובשחמט 

 .  אמני שחמט רבי 

,  'נק ..19שצברה ,  אוניברסיטה הפתוחהה נבחרתבתחרות ניצחה 

' נק .שצבר ,  עומר רשףל "והאמנים הבי, אביטל בורוכובסקי רב האמן  בראשות

הנבחרת . משחקים  .ב  122%עם ,  אן גלבורדוימשחקים  7ב ' נק 6עם ,  מיכאל זסלבסקיו, משחקים  6ב 

במקום השני זכתה  . שלטה בתחרות , בתוספת איציק רוזנצוויג ולנה ברוסילובסקי , ל "בהרכבה החזק הנ

חברת נבחרת ישראל לנשים ,  מרסל אפרומסקירב האמנית בראשות  ,  אביב-תל אוניברסיטת

רק למקום השלישי  תברגהה  גוריון-בן אוניברסיטת .' נק ..16שצברה  ,  בל קוניןפ האמןו

  . 'נק ...שצבר ,  חנן מרדכי ודניאל פורתבהובלת האמנים ' , נק 11כשצברה , בסיבוב האחרון 

אהרון ן בתחרות הצטייעוד . הטכניוןאת נבחרת ' היא הקדימה בחצי נק

 .בלוח הראשון ,  ' נק ...שצבר , מוינגייט  אופיר
.  מכללותה  כלמ, שחקנים  76השתתפו   בשחמט אקטיבי תחרותב

, משחקים   .ב ' , נק ..1שצבר  , פ"אוהמ,  יאן גלבורד ןאמה בתחרות ויצחנ

והרביעי את המקומות השלישי  .פ  באותו הישג "גם הוא מהאו,  מיכאל זסלבסקיל "האמן הבי יחד עם

  . א"כ' נק  1שצברו גוריון -בן' מאונ,  חנן מרדכיהאמן פ  ו"מהאו,  עומר רשףל "האמן הבי ילקו ח

 ,מישה טיומקין, גוריון -מבן ,דניאל פורת , א "מת,  פבל קוניןאחריהם הגיעו 

  . א "כ' נק ..7עם , א "מת , ייצחקושמוליק  ,מהטכניון , איליה גויכפיס , א "מת

משה , לנה ברוסילובסקי , פבל קונין  :הצטיינו בקטגוריות הדירוג השונות 

 . א"מת מרסל אפרומסקיבפרס לשחמטאית המצטיינת זכתה  .עמנה חאפז נוטויטש 
 

ל "האמן הביבה  וניצח.  שחמטאים 06השתתפו  בשחמט בזק בתחרות

. משחקים  7ב  .א "כ' נק  ...שצברו גוריון -בן' מאונ,  חנן מרדכיוהאמן , פ  "מהאו,  מיכאל זסלבסקי

 .עם , פ "מהאו, אביטל בורוכובסקירב האמן ו,  מוינגייט אהרון אופירו זכמות השלישי והרביעי במקו

רון ו, א "מת,  מרסל אפרומסקירב האמנית : בקטגוריות השונות  ובלט . 'נק

 .פ "מהאו,  מהטכניון,  שטיינברג
 

,    ר מרדכי שורק"דבנועם ו ברגיעה, ושפט את כל שלוש התחרויות   ניהל

 .ן  נטלי ובינקיו,  לנה ברוסילובסקיממוחשב של בסיוע 


