
     

                                                                          
 

 
  2020בשחמט לשנת  14לנוער עד גיל אליפות ישראל  גמר

 
 ונה גמר אליפות ישראל לנוער נדחה ופוצלנרשמים יקרים לגמר אליפות ישראל לנוער. בעקבות משבר הקור

 תרות. להלן פרטי ההזמנה מעודכנים:מיו תעל מנת להימנע מהתקהלויו
 

, 42, שדרות בן גוריון ראשון לציוןבמועדון  ,2-12.8.2020 םתאריכיהאליפות תתקיים בין מיקום האליפות: ה
 מרכז פיס עמית עמל.

 
 

 תקנון האליפות:
 

י שעה צחשחקן + תוספת של לכל וחצי שעה , סיבובים בשיטה השוויצרית 9יתקיימו : קצב הקרבות .1
 החל מהמסע הראשון. חצי דקה לכל מסע+  40מסע  לאחר

 

 לוח זמנים  .2

 14:00-14:30 2/8 'אהתייצבות : יום  .א

 14:45בשעה  2/8' א:  יום טקס פתיחה .ב

 
 שעות תאריך יום סיבוב שעות תאריך יום סיבוב

 0002-0051 9/8 א' 6 0002-0051 2/8 א' 1

 0002-0051 10/8 ב' 7 0002-0051 3/8 ב' 2

 0002-0051 11/8 ג' 8 0002-0051 4/8 ג' 3

 0002-0051 12/8 ד' 9 0002-0051 5/8 ד' 4

טקס  0002-0051 6/8 ה' 5
 סיום

בתום  מיד 12/8 ד'
 המשחקים

 
 
 

י להיות בעל פיםלאומי. על כל המשתת-ושר ישראלי וביןתוצאות התחרות מדווחות לחישוב מד כ .3
וצא מן הכלל. לחילופין ניתן לשלם דמי דירוג בסך כרטיס שחמטאי בר תוקף לכל ימי התחרות ללא י

03-או בטלפון  www.chess.org.il אתר האיגוד ל יש להיכנס הכרטיסלבדיקת תוקף . ₪ 09
6437627. 

 
 ₪.  20שחקנים אשר ביטלו השתתפות וירשמו מחדש בהמשך, יחויבו בדמי רישום מאוחר בסך  .4

 
 5יובהר שמעל  .שיוכל להיכנס לתחרות, יכול לשלוח נציג אחד מטעמו לפחותמועדון בארץ  כל .5

 משתתפים 10נציגים נוספים מעל  2, תחרות יהיה למועדון זכאות לנציג נוסףהמשתתפים באולם 
  .וכך הלאה

הלי הדקות הראשונות בכל שעה עגולה, באזורים מוגדרים בהתאם להנחיות מנ 10-הנציגים יוכנסו ל
ירוע לצד שמירה על המרחב המטרה לאפשר לצופים להיות חלק מהא התחרות וועדת הנוער.

  , השקט וההגינות. אנו מבקשים מכולם לכבד את מקצועיות הענף.לשחקנים
 
 הכניסה לאולם המשחקים תתאפשר בהתאם להנחיות משרד הבריאות. ***
 
 

http://www.chess.org.il/
http://www.chess.org.il/


 
 שחור.השל  40-לו חוקי סופיה, כלומר אסור להציע/לקבל/להסכים תיקו לפני מסע הויחת באליפו .6

 
 

 .המקומות הראשונים יחולקו גביעים לזוכים בשלושתפרסים:  .7
 

 זכאות לייצוג באליפויות אירופה ובאליפויות העולם  .8
של יקבל אירוח מלא על חשבון המארגנים )זכות שחקן מוזמן( וכן מימון מלא א. אלוף ישראל 

ההוצאות הנוספות )טיסה, מיסים ומאמנים(. אלוף ישראל בוחר אם לצאת לאליפות העולם או 
 לאליפות אירופה והסגן יוצא לאליפות השנייה.

יקבל אירוח על חשבון המארגנים )זכות שחקן מוזמן( בתחרות שבה לא בחר אלוף ישראל ב. סגן 
 למימון חלק מההוצאות הנוספות.  "חש 1500לגה בסך לוף. כל אחד מסגני האלופים יקבל מהא
 בכל הקטגוריות זכאים להשתתף על חשבונם. 4-3מקומות ג. 

 
)בלי היריב  1קאט בוכהולץ  :שחקנים/ות( 18)לפחות  יותר לפי סדר העדיפות הבאשוויון נקודות  .9

)רק אם כל השחקנים בקבוצת הניקוד  ות/בעל התוצאה הנמוכה ביותר(, התוצאה בין השחקנים
)יתכן שינוי במקרה של כמות  קרב בתנאים שיקבעו , דופרפורמנסו ביניהם(, בוכהולץ, שיחק

 שחקנים קטנה(.
 שחקנים/ות: ברגר, תוצאה בין השחקנים/ות, מספר נצחונות, מספר משחקים בשחור. 18-פחות מ

 
   האיגוד. יפורסמו באתר הגרלותה .10

 
 

 054-313-2144   ליאור גלמנהל התחרות:  לפרטים נוספים:
 ליאור גלשופט בינ"ל  –שופט ראשי   

 
  דקות  30עד ניתן לערער על החלטות השופט הראשי לועדת ערעורים. את הערעור יש להגיש בכתב

שופט פיד"ה ירון ליניק ושופט )יו"ר(,  שופט בינ"ל אלון כהן. יו"ר ועדת ערעורים: מתום המשחק
 לאומי ליאור אייזנברג.

  ובהתאם  ך שינויים שיידרשו בהתאם לנסיבותאת הזכות לערוהנהלת התחרות שומרת לעצמה
 להנחיות משרד הבריאות, כולל שינוי מיקום ומועד התחרות.

 

 בברכת הצלחה לכל השחמטאים,

 
 
 
 
 

 ובסקיגיל בורוח                                         משה קצירר גל                                             ליאו        
           

 מנכ"ל  איגוד השחמט                      יו"ר ועדת הנוער                                   ות           מנהל התחר     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


