
 
 

 

 

 

 

 
 "שחמט לכל"                     

 

 !2016לשנת  6אליפות ישראל לילדים עד גיל 
 

אליפות ישראל בשחמט ורטיבית ונעימה באוירה ספתתקיים תשע"ז בכסלו  ו, כ"26/12/16-ה שניביום 
 בגני תקוה.   22בבית ספר "גנים" ברחוב הגליל האירוע יתקיים  . 6לילדים עד גיל 

 מומלץ להתייעץ עם מאמן החניך/ה לפני ההרשמה. -מוזמן/ת להשתתף באליפות הנך 

לאחר שהתנסה  נמליץ כי כל ילד יגיע לאליפותואילך.  2010 שחקנים שנולדו בשנת זכאים להשתתף: 
 במשחק עם שעון שחמט.

 לוח הזמנים:
 .459נא לדייק! טקס הפתיחה יתחיל בשעה  009-039בין השעות  התייצבות:

 הטקס. כל המשתתפים מתבקשים לכבד בנוכחותם את. 4514יתקיים בשעה טקס סיום: 

 דקות לשחקן למשחק. 25סיבובים שוויצריים בקצב  5 שיטת התחרות:
 לדירוג במד הכושר הישראלי !התחרות מחושבת   

 

)ללא מספר  1יוכרע על פי סדר העדיפויות הבא:א. התוצאה בין השחקנים. ב. בוכהולץ קאט שוויון נקודות: 
השניים הנקודות  5לוא יסיימו עם משחקנים  2ות הנמוך ביותר של אחד היריבים( יודגש כי אם הנקוד

 !6יוכתרו יחדיו כאלופי ישראל עד גיל 
 

ת המצטיינת באליפות תזכה לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בתחרות יוענקו גביעים. הבפרסים: 
 בנות(. 5ותוכתר כאלופת הארץ )מותנה בהשתתפות מינימום  גביעל

 12.1620.עד לתאריך ₪  70על סך  צ'קבאמצעות הספח המצ"ב ו הרשמה מראש חובה! דמי השתתפות:
 ₪. 100 -מי השתתפות מוגדלים בסךהמשלמים לאחר תאריך זה נדרשים לשלם ד

כמו גם ציוד ₪  10-ניתן יהיה לרכוש במקום פיצה+שתיה ב מספר המקומות בתחרות מוגבל!דגשים: 
 .במחירים מיוחדים למשתתפי האליפותשחמט 

 chess4all@walla.co.il, 052 – 7412888ליאור איזנברג טל.  –מנהל התחרות לפרטים נוספים: 
 אלמוג בורשטיין.-השופט הבינלאומי-שופט ראשי

 .לא ניתן לברר פרטים לגבי התחרות במשרד האיגודכל הבירורים אצל מנהל התחרות בלבד! 
 

 בברכת הצלחה באליפות,
 

 יו"ר ועדת הנוער       ליאור איזנברג                                          מנכ"ל איגוד השחמט             
 משה קציר                                מנהל האירוע                               גיל בורוכובסקי               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2016לשנת  6ות ישראל עד גיל טופס הרשמה לאליפ

 .לפקודת "שחמט לכל"₪  מצ"ב צ'ק על סך __ .2016לשנת  6הנני מבקש להירשם לאליפות ישראל עד גיל 
 .49437פתח תקווה מיקוד  73הרצל  -לשלוח אל: ליאור איזנברג

 ההעברה לאחר ביצוע .328493 חשבון 465לבנק מזרחי,סניף  12.1620.-ל*ניתן לבצע העברה בנקאית עד 

 בצירוף ספח זה עם פרטים מלאים. (9300302-03פקס)או  chess4all@walla.co.il -ל יש לשלוח מייל

    
 תאריך לידה טלפון כתובת שם השחקן/ית

    
 חתימת ההורים )אם יש(-מס. שחקן דואר אלקטרוני  מספר ת.ז.

 
 *הנני מאשר צילום בני/בתי לצורך כתבה/פרסום האירוע. חתימה_______                     
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