
  
 

   חיפה הפתוחה אונלייןאליפות  
  20.4.2021  'גיום  

אנו מתכבדים בזאת להזמין את כל שחמטאי ישראל הרשומים באיגוד הישראלי לשחמט,  
אירוע נלווה לאליפות ישראל שהתקיימה בחיפה  – חיפה אונליין להשתתף באליפות אונליין 

 .2021בחודש מרץ 

 lichess.orgבערב באתר  0019:, בשעה .2021420.',  ג: יום מועד התחרות ●

 סיבובים. 9-התחרות תתקיים בשיטה השוויצרית ב ●

 שניות לשחקן  2דקות בתוספת  3: הזמןקצב  ●

  חינםדמי השתתפות:  ●
 

שפורסם באתר האיגוד בקישור יכובד במלואו. השתתפות  תקנון לתחרויות אונליין ה חשוב! 
בתחרות פירושה הסכמה מלאה לתקנון לתחרויות און ליין של האיגוד הישראלי לשחמט.  

 tentPages/ContentPage.aspx?Id=3473https://www.chess.org.il/Con 
 

 ובתוכנת הועידה זום lichess.orgתהליך הצטרפות לתחרות באתר 
 )חינם(.  lichess.orgיש להיות רשום לאתר  (1
על מנת להשתתף בתחרות יש להצטרף לקבוצת התחרות )יש למלא הודעה בבקשת  (2

(, לחצו על הקישור הבא: 3ההצטרפות כמפורט בסעיף 
--players-chess-https://lichess.org/team/israeli 

 יש לכתוב -". תופיע הודעה שניתן לכתוב בה בקשת הצטרפות join(    לחצו "הצטרף" או "3      
 ורחקו מהתחרות.צ'ס! שחקנים שלא ימלאו את התנאים י -שם מלא ושם פרטי בפרופיל של לי

, בשעה  20.4.2021-ולא יאוחר מיום שלישי , הההרשמה לקבוצת התחרות באתר מראש בלבד 

 ביום התחרות עצמו!מובטח שנספיק לאשר שחקנים הנרשמים לקבוצה לא .  15:00

 שתאושרו" וחכו לקבלת אישור ממנהל הקבוצה. ברגע submit(    לחצו על "אישור" או "4      
 תוכלו להשתתף בתחרות עצמה 

 https://lichess.org/swiss/8oG6naTa( קישור להרשמה לתחרות 5      
 

חלה   .לכל המאוחר  18:45בזום בשעה  ולהיות מחוברים 18:45להצטרף לתחרות עד השעה  יש
ניתן לשנות את השם שלכם על ידי לחיצה על  חובת הזדהות בזום בשם משפחה ובשם הפרטי. 

 באותה לשונית.   Renameשלוש הנקודות וללחוץ על 
 

 במהלך כל התחרות יש להיות מחובר לפגישת זום: 
il.zoom.us/j/88003445087-https://edu 

  
 דרישות טכניות מקדימות להשתתפות באליפות  

איכות התקשורת היא באחריות השחקן. רצוי חיבור עם כבל על מנת למנוע   –אינטרנט   (1
בעיות של קליטה. מומלץ שלכל שחקן יהיה "אינטרנט חירום" למקרה התנתקות, למשל  

 נוסף. WIFIחיבור 
 בלטים או סלולריים. אאת התחרות יש לשחק ממחשב שולחני או נייד, אך לא מט  (2
 ה התמונה נראית בבירור. חובת חיבור מצלמת רשת ב (3
 תאורה מלאה בחדר, המאירה בבירור את החלל ואת פני השחקנים.  (4
 רמקולים תקינים.  (5
 מיקרופון תקין.  (6
רצוי לשמור בחדר המשחקים מקלדת, עכבר, רמקולים ומצלמה נוספים, למקרה שאחד  (7

מהם מפסיק לעבוד בזמן התחרות. לא ניתן לעזוב את החדר בזמן המשחקים על מנת 
 ר תקלות טכניות. לפתו

https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=3473
https://lichess.org/team/israeli-chess-players--
https://lichess.org/swiss/8oG6naTa
https://edu-il.zoom.us/j/88003445087


  
 

 חל איסור על שימוש באוזניות.  (8
 חל איסור לפתוח תוכנות או אתרים נוספים פרט לזום ולליצ'ס, בזמן התחרות. (9

 רק מסך אחד מותר לשימוש בזמן התחרות. (10
בכל בעיה יש לפנות בצ'אט של הזום לשופט התחרות. יש להודיע מיידית לשופט התחרות  (11

 על כל תקלה טכנית.
   נא להתלבש בצורה המכבדת את האירוע.  (12

 התנהלות השחקנים בזמן משחק  

 כל עוד התחרות נמשכת.  חל איסור על מחיקת שם אמיתי מהפרופיל (1
 . לפי דרישת שופטים קיימת חובת שיתוף מסך מלא בזום (2
 חל איסור לפתוח לשונית/דף חדש במחשב פרט לתחרות. (3
 רוני נוסף בחדר פרט למחשב, חל איסור בשימוש כל מכשיר אלקט (4
 אסור לשחקן לצאת מטווח המצלמה כל עוד המשחק נמשך (5
 אין להתנתק מהזום עד תום המשחקים.  (6
 חל איסור על נוכחות אנשים נוספים בחדר.  (7
 אין לרשום דבר בזמן התחרות או להחזיק חומרים רשומים בסביבת המשחקים. (8
כגון: דיבור ליד  חלה חובה לשחק במקום שקט ואיסור על כל הפרעה לשחקנים אחרים, (9

 המחשב בין המשחקים.
 חל איסור לשחק עם חשבון של שחקן אחר.  (10
 מי שאינו בזום אינו זכאי לפרס.  (11

 : פרסים כספיים

  – 2300מצטיין מד כושר  ש"ח  100שחקנית מצטיינת   ₪    700 פרס ראשון :

 ש"ח  100

 -  2100מצטיין מד כושר  ש"ח  100נער מצטיין  ₪  500פרס שני: 

 ש"ח  100

ומעלה   60סניור מצטיין )גיל   ₪  300פרס שלישי: 

 ש"ח  100

  – 1900מצטיין מד כושר 

 ש"ח  100

  – 1700מצטיין מד כושר   ₪   004 –שחקן חיפאי מצטיין ראשון 

 ש"ח  100

  – 1500מצטיין מד כושר   ₪  020  –שחקן חיפאי מצטיין שני 

 ש"ח  100

   ₪   001 – שלישישחקן חיפאי מצטיין  

 

לשחקנים החדשים בעולם משחקי שחמט באינטרנט, אנו ממליצים לתרגל מבעוד מועד  ●

 השתתפות במספר משחקים באתר 

:  שאול ויינשטייןלכל שאלה ופרטים על התחרות  ניתן לפנות למנהל ושופט התחרות  ●

 17:00ל 9:00בימים א עד ה בין השעות  0507540424

 ידן לביאשופט ראשי של התחרות הוא שופט בינלאומי ע ●

 
 שאול ויינשטיין                      ד"ר צביקה ברקאי                        גיל בורוחובסקי 

 מנהל ושופט סמנכ"ל מקצועי,        יו"ר האיגוד הישראלי לשחמט               מנכ"ל האיגוד           


