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לכבוד

רמועדוןשחמט"יו

,שלוםרב

1108לשנת  81עד גיל אליפות ישראל לקבוצות  :הנדון

(ח"באבתשעו"כ–ד"כ)9028באוגוסט5-7יןהתתקייםב21-28לגילאילקבוצותאליפותישראל

.תלשלוחקבוצותלאליפות/הנךמוזמן.הרייהודה.נ.מושבביתמאירד,ביתהארחהרמותשפיראב

.כלהמועדוניםמוזמניםלרשוםקבוצותלאליפות.המקוםמוקףגדרעםאבטחהבשער

:תקנון האליפות

אםתהיההרשמה.בתנאישנרשמובזמן,מספרהקבוצותשמועדוןרשאילרשוםלאליפותאינומוגבל.2

אךלאנאפשר,תינתןעדיפותלקבוצותשלשחקניהןמדכושרממוצעגבוהיותר,עודפתשלקבוצות

 .שיתוףקבוצותשנרשמובאיחוראםלאיהיהעבורןמקום

חובה)שחקניםומלווהאחדעדשישהבכלקבוצהמותרלרשוםארבעה.9 אינו סדרהלוחות.(הליווי

.ןלהחלפהלאחרתוםמועדההרשמההואקבועואינונית

.1
אחדכלקבוצהרשאיתלהרכיבשחקן.בלבד9000-9002בשניםרשאיםלהשתתףשחקניםשנולדו

!!!איןחריגיגיל-למעטכך.21מתחתלגיל

.2
אושישחקובמועדון,באותוהמועדון9028מועדוןרשאילרשוםאךורקשחקניםאשרשיחקובעונת

צריךמכתבשחרורחתום2/8/9028שחקןשהחליטלעבורמועדוןאחרי)9028בעונתהמשחקים

.(9028ימורשיהחתימהשלהמועדוןבושיחקבעונת"ע

הפרטיםהבאים.5 בטופסההרשמהיצוינו מס: שחקן' מס, שחקן' אךורקמנהלי.ותאריךלידהשם,

וקבוצות שחקנים לרשום רשאים מועדונים ע. להירשם ניתן ו"לא בודדים שחקנים הוריהם/י או

.במשרדיהאיגוד

עלכלהשחקניםלהיותבעליכרטיס.תוצאותהתחרותמדווחותלחישובמדכושרישראליוביןלאומי.6

–ושחקניםשלאיעמדובתנאיזהאםיהי.שחמטאיברתוקףלכלימיהתחרותללאיוצאמןהכלל

לוחותהראשוניםישודרואוןלייןבאתר92השנה .מועדונםיחויבבעלותכרטיסיהשחמטאיהחסרים

 www.jeruchess.comקבצי.pgn .שלהמשחקיםהמשודריםיהיוזמיניםלשחקנים

.מלווה/לכלשחקן₪295:דמיהשתתפות.7

 התחרות פרטי.8

:תחרויותנפרדות9תתקיימנה

כאשרהדירוגהראשונינעשהלפיממוצעמדהכושרשלארבעת,סיבוביםשוויצריים7-אליפות

לכלשניותלמסע20+דקות50המשחקיםיתקיימובקצבשל.השחקניםהראשוניםבכלקבוצה

(.שחקפחותמחמשדקותלסיוםהמ)מלבדשלבדוחקזמןרישוםמסעיםחובה.שחקןלכלהמשחק

http://www.jeruchess.com/


 
הסיבוביםהאחרוניםלא9-ב.התחרותמדווחתלמדכושרפידהמלאבהתאםלהמלצתוועדתהדירוג

.יתכנומפגשיםביןשתיקבוצותמאותוהמועדון

בקשקבוצתווללשחקןהלוחהראשוןשללפנות,בנוכחותשופט,שחקןשיריבוהציעלותיקורשאי

.ממנוהמלצהאםלהסכיםאולאלהסכיםלתיקו

שניותתוספת9+דקותלשחקן2המשחקיםיתקיימובקצבשל .סיבוביםשוויצרייםנוספים2–גביע.2

(.לאלוןכהן5/8ניתןלהגישרשימהבתאריך)תהבזקמותרלהגישסדרלוחותשונהלתחרו.למסע

.ייענשו בכל חומרת הדין םייניעבר. משקאות חריפים ועישוןחל איסור מוחלט על שתיית .20

.22



.29



 ניקוד

 (.איןבונוס)וחצינקודהעלכלתיקואישי,קבוצהתקבלנקודהעלכלניצחוןאישי

 התרת שוויון נקודות

.1..מספרהנצחונות.9התוצאהביןהקבוצותהמעורבות.2 התוצאההעדיפה.2בוכהולץקבוצתי

 הגבוהביותרבלוח

 הרשמה .21

.22:00שעה 15/7/2018 'אבעדיום"שלהירשםבאמצעותהטופסהמצי

הרשמה ללא . יש לצרף להרשמה את מלוא התשלום עבור השחקנים והמלווים

 .אפשרות לחייב מועדון על ההשתתפות בתחרותאין . אינה תקפהבפועל תשלום 

המועדון יישא  -ל"התאריך הנ תשלמנה לאחר/קבוצות שתרשמנה באופן לא מרוכז

.לקבוצה₪   800בעלות דמי טיפול של 

!ימנהלימועדוניםלאביעמיצורבלבדולאבמשרדיהאיגוד"הרשמהע

 :אמצעיתשלום
חשבון,622סניף,29בנקהפועלים,מ"אביעיזמותמקוריתבע:עבורהעברהבנקאית .2

 office.abia@gmail.comלאחרהעברהישלשלוחאסמכתאלמייל,260268

 8.00-22.00הביןהשעות-בימיםא09-6222222ישליצורקשרטלפוניכרטיסאשראי .9

.מקומות6שחקניםאושחקניםעד2חדריםשל,יששתיאופציות.השחקניםילונובחדריםממוזגים .22

 .אין לעזוב את מקום המשחקים ללא אישור הנהלת התחרותמרגע הגעת הקבוצה 

.כלהמועדוניםמתחייביםלהתנהגותהולמתשלשחקניהם

ציוד  .25

כלשחקןמתבקשלהביא.לכךהנהלתהתחרותתספק,ציודלהביאאיןחובהיםהקודמותבדומהלשנ

.שופטיהתחרותאביעמיצורואלוןכהן.יהמארחים"מצעיםושמיכותיסופקוע.עימומגבת
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 לוח זמנים .26

5/8'איום 

הגעהוהתייצבות:02:10-20:00

טקספתיחה:20:00-20:95

2סיבוב:20:10-29:10

ארוחתצהריים:21:00-22:00

חלוקתחדרים:22:10-25:10

9סיבוב:26:00-28:00

ארוחתערב:28:10-22:10

תחרותבזק:90:00-99:10



בזמןהסיבובהראשוןוארוחתהצהריים*

.ניתןיהיהלאחסןציודותיקיםבמקוםמוגן



6/8'ביום

ארוחתבוקר:08:00-02:10

1סיבוב:20:00-29:00

ארוחתצהרים:29:10-21:10

2סיבוב:22:10-26:10

ארוחתערב:28:00-22:00

5סיבוב:22:10-92:10

.תחרותטריוויהשחמטנושאתפרסים92:25

7/8'גיום

 ארוחתבוקר:07:10-08:10

6סיבוב:02:00-22:00

פינויחדריםוארוחתצהריים:22:00-29:10

7סיבוב:29:10-22:10

טקססיום:25:00-25:10

פרסים .27

.בגביעובמדליותינהזכאחתמהתחרויותתבכל,2-1במקומותהקבוצותהזוכות

.שחקניםמצטייניםעלכללוחיזכובמדליות

.הנהלתהאליפותשומרתלעצמהאתהזכותלערוךשינוייםשידרשובהתאםלנסיבות

.קבוצותלפחותובאישורשלהגורםהמארח8קיוםהתחרותמותנהבהרשמהשל

 jeruchess@gmail.comל"בדוא0599688666אלוןכהן–למנהלהתחרותלפרטיםולבירוריםניתןלפנות

,בברכתהצלחה

משהקצירגילבורוחובסקי

רועדתהנוער"יולאיגודהשחמט"מנכ

מנהלרמותשפירא–שראלינתנאלי:יםהעתק

למקצועי"מנכ.ע–ליאורגל

האליפותימנהל–אלוןכהןאביעמיצורו

mailto:jeruchess@gmail.com


 
25/7/9028:מועדאחרוןלהרשמה

לכבוד

מנהלהתחרות–אלוןכהן

1108לשנת  81 עד גיל אליפות ישראל לקבוצות :הנדון

______________________________שםהמועדון

______________________________שםהקבוצה

 רשימת השחקנים

 מס שחקן שם השחקן .ז.ת תאריך לידה

חובה פידה 

 וישראלי

 מס

    2

    9

    1

    2

    5

    6



 !(מלא ותאריך לידה. ז.ת –לשחקנים חדשים )חובה למלא מספרי שחקן 

___________________.טל________________________שםמלווההקבוצה

(.חברתאביעיזמותמקוריתבעמ:לפקודת)________________ס"מצורףתשלוםע

 .מ"חברתאביעיזמותמקוריתבע260268ח.מ,622סניףפסגתזאב,29הפועלים :בנק.2.8העברהבנקאיתעדה

 

.אתכלהתנאיםהרשומיםעליומצהירבזאתכיקראתיאתתקנוןהאליפותוהמועדוןמקבלהנני

_______________________________________________________

 תאריךשםמורשהחתימהחתימהחותמתהמועדון



 
 מפתהגעה:

 

 : ם-מכיוון י :דרכי גישה ברכב פרטי

ונכנסים במחלף שורש ימינה מתחת לכביש . טלז סטון, אבו גוש, מבשרת, יוצאים מירושלים עוברים את מוצא: המסלול

 ! בכיכר ימינה עוברים את שורש וזהו הגעתם

 : אביב-מכיוון תל

 . במחלף שורש פונים ימינה בכיכר וישר עד המושב, עוברים את לטרון ואת שער הגיא :המסלול

 :בוריתידרכי גישה בתחבורה צ

  .א"דקות מצומת שורש בואכה כביש ירושלים ת 3מושב בית מאיר נמצא 

 : ם-מכיוון י

 . של חברת סופרבוס 681' אוטובוס מס

 . ורש ומשם טרמפ למושבנסיעה באוטובוס מירושלים לצומת ש: אפשרות נוספת

  344,833,834,841,844,814,811,838,834,818,814,814,814,881: ם"האוטובוסים שמורידים בצומת שורש מכיוון י

 : אביב-מכיוון תל

 . אפשר לחכות לאוטובוס או לקוות לטרמפ, מאיר-קילומטרים עד בית 4-אוטובוסים שעוצרים בצומת שורש ומשם כ

: א"בצומת שורש מכיוון ת האוטובוסים שמורידים

833,831,838,834,841,811,818,814,814,814,881,884,881,113,181,184,143  

 . במחלף שורש פונים ימינה בכיכר וישר עד המושב, עוברים את לטרון ואת שער הגיא: המסלול




