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 2021אליפות אירופה לנוער  

  14יתקיימו תחרויות ב. 2021באוקטובר   21ל  15, בן  בשיטה היברידיתתתקיים   2021אליפות אירופה לנוער 

ית של  ה הרשמם בפלטפורמהתחרות תתקיי לבנים ולבנות. 20ו  8,10,12,14,16,18גילאי  –קטגוריות גילאים 

 Tornelo.com –מקוונות פיד"ה לתחרויות 

. התחרות תדווח למד כושר  למסע שניות 30+  דקות 90.  סיבובים 9תחרות שוויצרית בת    שיטת התחרות:

 רגיל.   בינלאומי

(  4( בוכהולץ  3  1( בוכהולץ קאט 2 ם(יחקו מול כולולם שם )בתנאי שכהשחקני ן( מפגש בי1: ן שוויור שוב 

 (מספר ניצחונות  5מספר משחקים בשחור  

לנוער אליפות ישראל  תחרויות גמרל שלהם ב בקטגוריות הגי  1-3סיימו במקומות  שחקנים ש : ם להשתתףזכאי

 יהיועי ביים במקום הרמסיימה.  שרשאי להשתתף לכל שחקן בדוא"להזמנה אישית תשלח . שהתקיימו בפסח

 ויוכלו להשתתף במידה ואחד השחקנים מעליהם יוותר על השתתפותו.   מקום ממלאי 

ות יש  שתתפ. את דמי הה ₪  200 – וממלאי מקום  3. מקום פטורים מתשלום  2ו 1מקום    :דמי השתתפות

 488009 בון מספרחש  493חות, סניף פטמט, בנק מזרחי לאיגוד הישראלי לשח בעת ההרשמה להעביר

   :פרסים

 .  2022 לנוער בשנתבאליפות אירופה  שחקן מוזמןיקבלו סטטוס המנצח בכל קטגורית גיל  -

לבוגרים  אירופה באליפות  קנים מוזמניםשס ו)בנים ובנות( יקבלו סטט 20המנצחים בקטגוריית גיל  -

 2022נת  בש

 מדליותשלושת המקומות הראשונים יקבלו  -

 ט האירופאית ת אימונים שנתית באקדמית השחמתקבלו לתוכניה ים בכל קטגוריהמנצחי 6 -

 את הנהלת התחרות(:  תמחייבהיא ההזמנה הה זו )הזמנ :זמנה מלאה של האיגוד האירופי נמצאת כאןה

regulations-official-2021-championships-chess-junior-youth-https://www.europechess.org/european / 

 שלוחות   3השחקנים בישראל ישחקו ב  :המשחקים ותממקו

 .  20רח' משה שרת  ים,  תירונית קרייהע ההספריי :צפון .1

 , רמת גן.  20, קומה 7בגין דרך רט, ר ספובית גיבו  –חברת חלל תקשורת   :מרכז .2

 .  3מועדון השחמט אשדוד, הארז   :דרום .3

  . שלוחה לפי מקום מגוריהםישובצו למספר המקומות בכל שלוחה מוגבל, השחקנים 
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 : וחות הזמנים ל

תחרויות התחברות ל. 19:00בשעה  1013.ויום רביעי,  12.10בפלטפורמת טורנלו: יום שלישי,  ןניסיותחרויות 

 . תחרויות אלה ב  להשתתף טורנלוב שיחקון לא שחקנים שעדיימומלץ לאלה תהיה מהבית. 

 17:00  19.10יום ג  7סיבוב  17:00  17.10יום א'   4בוב סי 17:00  15.10,  'ו: יום 1סיבוב 

 17:00 20.10יום ד'  8סיבוב  11:00 18:10ב'  יום  5סיבוב  11:00  16.10יום ש'   2סיבוב 

 17:00 21.10יו ה'   9סיבוב  18:00 18.10יום ב   6סיבוב  18:00  16.10יום ש'   3סיבוב 

לפחות   –בסיבוב הראשון  פתיחת כל סיבוב.  שעה לפניצי חחות ים לפעל השחקנים להתייצב במקום המשחק

 ים. קיימבזמן שהמשחקים מתכנס לאולם המשחקים ילווים לא יורשו לההורים ומ שעה לפני תחילת המשחקים.

 (תמהבי). 19:00  19 .1022,  ו'יום  – וחלוקת פרסים טקס סיום

, שלישיעד ליום  liga@chessfed.org.ilבמייל  מנהל הליגה, שאול ויינשטייןאצל   : יש להירשםהרשמה

מעוניינים להשתתף  שאינם מוזמנים שחקנים   .נתן ארכה נוספת להרשמה( יתלא   – )שימו לב  . 9.2021.82

 . קבל הזמנה לאפשר לממלאי מקום למתבקשים להודיע על כך בהקדם, כדי 

,  תחרותן לצורך התחברות לאתר התשמש את השחקש דוא"לכתובת  שם השחקן, אתש לציין יבעת ההרשמה 

י התחרות לצורך מנהלישמש את   (טלפון )ניתן לצרף כמה מספרי ר זה פמס  – ההורה\השחקןהטלפון של ואת 

 עות ועדכונים. מסירת הוד

 דגשים לתחרות היברידית: 

. המחשב צריך שחקנים. הנהלת התחרות לא תספק מחשבים לעל כל שחקן להגיע עם מחשב נייד -

שחקנים גם לחיבור לאתר המשחקים,  להיות מצויד במצלמת אינטרנט תקינה. המחשב ישמש את ה

 וגם לחיבור לזום של התחרות.  

 . שיתוף מסך בזמן המשחקים חובה  -

 לפני תחילת המשחקים.    מחשבים יבדקו על ידי שופטי התחרותה -

 של פיד"ה כאן:   fair playלעיין בכללי ניתן  –כללי משחק הוגן  -

2018.pdf-Regulations-Cheating-content/uploads/2020/05/Anti-https://fpc.fide.com/wp 

 ההיברידית ניתן לקרוא כאן:ו מקוונותה ותויכללי התחר -

ent/uploads/2021/01/FideOnlineChessRegulations.pdfcont-https://rcc.fide.com/wp 

 0507540424ון שאול ויינשטיין בטלפניתן לפנות ל פרטים נוספיםירורים ובל

http://www.chess.org.il/
mailto:office@chessfed.org.il
mailto:liga@chessfed.org.il
https://fpc.fide.com/wp-content/uploads/2020/05/Anti-Cheating-Regulations-2018.pdf
https://rcc.fide.com/wp-content/uploads/2021/01/FideOnlineChessRegulations.pdf

