
 
 

; 

 26/03/2021-03/21מרץ  -8עד גיל בשחמט  גמר אליפות ישראל
 

-21/03תאריכים הבחופשת פסח, בין  םיתקיי  2021לשנת  8עד גיל  גמר אליפות ישראל בשחמט
  42" , רח' בן גוריון יתבמועדון השחמט ראשון לציון, אולם "עמבניסן עד י"ג בניסן  'ח , 26/03/2021

  ראשל"צ. 
התחרות פתוחה לשחקנים שעלו מהמוקדמות בחנוכה, לשחקנים שעלו אוטומטית על פי מד כושר 

איגוד הסמה באתר פור רשימת העולים. 19/3ולשחקנים שיעלו משלב המוקדמות המהיר שיתקיים ב 
 . שחמטל

למסע החל   שניות  30דק'+  90מלא:  קצבב השוויצרית סיבובים בשיטה 7: יתקיימו פרטי התחרות 
 .מהמסע הראשון

חובה במשך כל זמן   -מסיכה  יתימדידת חום לפני כניסה לאולם המשחקים. עט ת לימי קורונה:מגבלו
 אין כניסה לאולם המשחקים למאמנים ומלווים.  . השהיה במקום המשחקים

 במידה ויתווספו תקנות נוספות ממשרד הספורט, נתחייב לפעול על פיהן בכל מקרה.  •
  

 .  :3009. טקס פתיחה בשעה 9:00החל משעה  21/3 ראשון: התייצבות: יום לוח זמנים
 שעות  תאריך  יום סיבוב  שעות  תאריך  יום סיבוב 

 10:00 25/3/21 חמישי  6 10:00 21/3/21 ראשון  1
 9:30 26/3/21 שישי  7 10:00 22/3/21 שני  2
 14:30 22/3/21 שני  3
 10:00 23/3/21 שלישי  4
 10:00 24/3/21 רביעי  5
 

 . אחרון בתום סיבוב מיד טקס סיום יתקיים 
₪, ובאישור איגוד השחמט   30בתוספת  הרשמה באיחורחובה!  15/03/2021עד : ההרשמה ההרשמה

במייל  יש להירשם ללא תוספת תשלום.  19/3לעולים מהמוקדמות המהיר, ניתן להירשם בבלבד. 
ק"מ   100מעל  יםשמתגורר יםלשחקנ ₪ 120) ₪   180 תשלום בסךהטופס המצורף ולבצע באמצעות 

 (ממקום התחרות
 ם לתשלום: פרטי

, 555(, סניף 12ניתן לשלם בהעברה בנקאית אל מועדון השחמט ראשון לציון, בנק הפועלים )
 .  054-4977788 –צור - . או באפליקציית פייבוקס אצל שושי בר499938ן -מס' ח

 
  םשחקני העל כל כושר ישראלי ובינלאומי. -: התוצאות ידווחו למדדיווח תוצאות וכרטיס שחמטאי

 ₪. 70או לשלם דמי דירוג בסך  חמטאי בתוקףכרטיס ש ילהיות בעל
 זכאות לייצוג באליפויות אירופה ובאליפויות העולם 

( וכן מימון מלא של ההוצאות  ןמוזמ ןשחק קבל אירוח מלא על חשבון המארגנים )זכותיישראל  ףא. אלו
לאליפות אירופה  בוחר אם לצאת לאליפות העולם או  ישראל ףהנוספות )טיסה, מיסים ומאמנים(. אלו

 .יוצא לאליפות השנייה נווהסג
.  ף( בתחרות שבה לא בחר האלוןמוזמ ןקבל אירוח על חשבון המארגנים )זכות שחקיישראל  ףאלו ןב. סג

בכל  3 4למימון חלק מההוצאות הנוספות. מקומות ש"ח  1500בסך  מלגהבנוסף, יקבל הסגן 
עקב מגפת הקורונה, זכות  תתקיימנה אם האליפויות לא  .נםלהשתתף על חשבו יםהקטגוריות זכא

 .2022הייצוג תסתיים ברגע שתסתיים האליפות הבאה בשנת  
 .  יםלמצטיינים יקבלו גביעים. בנוסף יחולקו מדליות המקומות הראשונ 3ב יםכו: הזפרסים

 בזק  קרב-דו (4בוכהולץ ,  (3, השחקניםבין   התוצא (2, 1בוכהולץ קאט (1:  שובר שויון
 Liorgal1@gmail.com 054-3132144  ליאור גלמנהל התחרות: : פרטים נוספים

 
 

 גיל בורוחובסקי                                    משה קציר                              אלכס כספי        ליאור גל           
        

 מנכ"ל  איגוד השחמט             יו"ר ועדת הנוער                       ראשל"צמנכ"ל מועדון      התחרותמנהל 
 

https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=3581
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   ליאור גל   לכבוד:
 

 . 2021 8ראל עד גיל טופס הרשמה לגמר אליפות יש
או אישור התשלום    יש לשלוח את הטופס יחד עם העתק ההעברה הבנקאית

 3132144-054 –או בהודעת ווטסאפ   Liorgal1@gmail.com למייל:   בפייבוקס
 2021לשנת   8עד גיל הנני מבקש להירשם לגמר אליפות ישראל  

 .במועדון השחמט ראשל"צ  21/3-26/3/21תאריכים השיתקיים בין     
 
   

 בהעברה / פייבוקס )מחק את המיותר(  בתאריך______________תשלום }{בוצע 
 

 מייל טלפון  מספר השחקן  שם 
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