
 
 

   1028בשחמט  8עד גיל לבנים ולבנות ת ישראל יואליפוגמר 
 

בין , בחופשת הפסח יתקיימו 1028בשחמט לשנת   8עד גיל  לבנים ולבנותת הגמר של אליפות ישראל יותחרו
 התאריכים

 .(סמוך לצומת הכפר הירוק)רמת השרון , כפר הירוקב ,(ח"בניסן תשע ג"י-'ז) 1028  מרץב 12-12 
 

ומהתחרויות ,  1027דצמבר , ח"שעלו מהתחרויות המוקדמות בחנוכה תשעבאליפות הבנים רשימת המשתתפים 
כמו כן .  http://www.chess.org.il/ContentPages/aspx?Id=2387 < ---כאן , מופיעה  באתר האיגוד ,במגזר הערבי

גני ב 11.2.1028, חמישיערך ביום יאקטיבי שתבקצב ילדים לעלות לגמר בתחרות מוקדמות  8-תהיה הזדמנות שניה ל
אליפות  .בהודעות האיגוד, באתר האיגוד, גם כןההזמנה המפורטת נמצאת  (.בנותלתחרות פתוחה לבנים ו)  תקווה

 (.ללא תחרויות מוקדמות)הבנות פתוחה לכל הבנות 
אם  .סיבובים בשיטה שוויצרית התשעבכל תחרות ייערכו . יתקיימו תחרויות נפרדות לבנים ולבנות :תיופרטי התחרו

 20קצב הקרבות יהיה  . בשיטה אחרת עליה נודיע לפני תחילת התחרותבנות היא תיערך  21-פחות מ יירשמו לתחרות
 (.שיטת פישר)שניות לכל מסע  20תוספת + ות לכל שחקן דק

 .נא לדייק. 0225טקס הפתיחה יתחיל בשעה . 0200 עד השעה,12/2/1028, 'ויום  :התייצבות: לוח הזמנים
 שעות תאריך  יום סיבוב שעות תאריך יום סיבוב

 2100-2000 17/2/28  שלישי 6 2100-2000 12/2/28 שישי 2

 2200-2500 17/2/28  שלישי 7 2100-2000 15/2/28 ראשון 1

 2100-2000 18/2/28  רביעי 8 2200-2500 15/2/28 ראשון 2

 2100-2000 12/2/28  חמישי 2 2100-2000 16/2/28 שני 4

      2200-2500 16/2/28 שני 5
 .לכבד בנוכחותם את הטקסכל המשתתפים מתבקשים . מיד לאחר תום הסיבוב האחרון 12/2/28' הטקס הסיום יתקיים ביום 

 להפקידאו ) העברה בנקאית ולבצע להזמנה זוספח טופס הניש להירשם במייל באמצעות ה! הרשמה מראש חובה
נא לציין  .₪ 280ס "ע ,ןש אלמוג בורשטיי"ע /3444354' חשבון מס ,(יפו) 802סניף  ,בנק לאומילחשבון ב(  ק'צ

 (.8ישראל ישראלי , לדוגמה) 8המספר ואת את שם השחקן  -בפרטי ההעברה הבנקאית 
  ,  hf2800@gmail.com: למייל (בצירוף העתק ההעברה או ההפקדה) ש  לשלוח את הטופסי

 ! הרשמה ללא תשלום אינה תקפה
וישלחו את הטופס יודיעו  על השתתפותם בגמר מיד עם סיום המוקדמות  11/2השחקנים שיעלו מן המוקדמות ב

  בהעברה בנקאית ביום חמישיישולם ₪   280 בסךהתשלום , 252-512270267או לפקס  ל"הנ מייללב "הרצ
 .11:00עד השעה  11/2/1028

 ילהיות בעל יםעל כל המשתתפ. ישראלי בלבד תוצאות התחרות תקפות לצורכי דירוג ומד כושר :כרטיס שחמטאי
  .1028בר תוקף לשנת  כרטיס שחמטאי

 (. פרטים למטה)או ארוחות חייבים לציין זאת בטופס ההרשמה /שחקנים הזקוקים ללינה ו: כלכלהלינה ו
 .בין הבנים ובין הבנות לזוכים בשלושת המקומות הראשונים יחולקו גביעים: פרסים

 .זכאות לייצוג באליפות אירופה בלטביה ובאליפות העולם בספרד
מלא של מימון וכן  (זכות שחקן מוזמן)אירוח  על חשבון המארגנים   ויקבל 8גיל עד ואלופת ישראל אלוף ישראל . א

אם לצאת לאליפות העולם או לאליפות אירופה  יםבוחר האלופים(. מיסים ומאמנים, טיסה)הנוספות  יהםהוצאות
 .לאליפות השנייה יםיוצא ניםוהסג

בתחרות שבה לא ( זכות שחקן מוזמן)ון המארגנים אירוח על חשב ויקבל וסגנית אלופת ישראל סגן  אלוף ישראל. ב
זכאים  1-2מקומות . למימון חלק מההוצאות הנוספות ח"ש 2/00ילגה בסך מ ויקבל  הסגנים. פיםהאלו ובחר

 .להשתתף על חשבונם
 .י הזכאים "יעברו למקומות יותר נמוכים גם אם לא ינוצלו ע לא זכויות אלה

  םתקייתאליפות העולם . באוגוסט 20 - 22בירת לטביה בין התאריכים  בעיר ריגה םתקייתאליפות אירופה 
 . בנובמבר 26 – 2גו דה קומפוסטלה שבספרד בין התאריכים יבעיר סנטי

, בוכהולץ, (בלי היריב בעל התוצאה הנמוכה ביותר) 2בוכהולץ  קאט : יותר לפי סדר העדיפות הבאשוויון נקודות 
שחקניות יהיה שובר  21-פחות מבתחרות הבנות ישתתפו אם  .ים שיקבעודו קרב בתנא, התוצאה בין השחקנים

 .(2במקום בוכהולץ קאט " )ברגר-זוננבורן"השוויון הראשון 
שופט בינלאומי  , אלמוג בורשטיין –שופט ראשי .  hf2800@gmail.comחגי פרנק : מנהל הגמרים :לפרטים נוספים

שום חוקת יקבלו על ידי שופטים אחרים בנושאים הקשורים ליתשיהווה גם אינסטנציה לערעורים על החלטות שי)
נוהליים /תקנוניים/על החלטות בנושאים עקרוניים( . 'נפילת דגל וכו, מסעים בלתי חוקיים, נסעת-כגון נגעת)השחמט 

של השופט הראשי או מנהל הגמרים ניתן (  'יון וכושוברי שוו, לוח הזמנים, כגון)הנוגעים לכלל השחקנים בתחרות 
 .שהרכבה יפורסם בהמשך, יהיה לערער בפני ועדת ערעורים

 .הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים שיידרשו בהתאם לנסיבות
 

 ,בברכת הצלחה בגמר
 

 גיל בורוחובסקי                         חגי פרנק                   אלמוג בורשטיין                    משה קציר                   
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 גוד ל  האי"מנכ    ר ועדת הנוער                       "יו מנהל התחרויות               השופט הראשי                             

 
__________________________________________________________________________ 

 תחבורה ציבורית
 11, 17, 18, 12, 52, 522, 515, 511, 575, 570, 571 :ג "ומר א"מת

 17, 18, 117, 11, 512 :ומהרצליה  ש"מרמה

   522, 515, 511, 512== א מרכז "ת רכבת מתחנת

 212, 212, 515, 511, 522 =גלילות  מצומת

 12, 25= אונו  ’וק יהוד, ת"מפ

 212 :מכפר־סבא 

 212 ,575, , 571:העין  מראש

 .במספר מקומות בכפר חניה ללא תשלוםעשרות מקומות 
 

שתפעל " הפרש"פופקורן ועוד בקפטריית , ממתקים, שתיה חמה וקרה, בייגל טוסטים, בצהריים ניתן לרכוש פיצות
  .לארוחה בשרית₪  10במחיר  יום קודםלהזמין מהשופטים הריים חמות ניתן ארוחות צ. במקום

 
לאדם ליום בחדרים ₪  215 :ארוחת בוקר+ מחיר לינה .  לינה בתנאים נוחים מאד בחדרים היפים של הכפר הירוקה

  .רשם ללינה ולכלכלהיהורים גם כן מוזמנים לה .בחדר ארבעהשל 

______________________________________________________________________________ 
 1028 לשנת 8ישראל עד גיל טופס הרשמה לגמר אליפויות 

  ( יחד עם העתק ההעברה או ההפקדה)יש לשלוח הטופס 
  hf2800@gmail.com  :  לחגי פרנק

 
 

 בין התאריכים  1028לשנת  8מבקש להירשם לגמר אליפות ישראל לנוער בשחמט עד גיל הנני 

 .בכפר הירוק, (ח"ג בניסן תשע"י-'ז) 1028במרץ   12-12 

  . _______________: לחשבונכם בתאריך ק'הפקדת צ/  ביצעתי העברה בנקאית]  [ 

 
  .נא לפרט בהערות, אם כן.      לא  / כן    :צהרייםת וזקוק לארוח  .לא/ כן !(:   חשוב) זקוק ללינה 
 

     
 מספר שחקן טלפון מין כתובת שם השחקן

     
 שייך למועדון תאריך לידה  דואר אלקטרוני .ז.מספר ת

     

 תאריך   חתימה  
 (מחק המיותר)תחבורה ציבורית / רכב פרטי/ הסעה מהמועדון:  מגיע ב 
 

 :הערות
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