
 

 6ל  יפות ישראל לילדים עד גי אל 

 2021לשנת    7ואליפות ישראל לילדים עד גיל  

 שלום לכל השחמטאים הצעירים והצעירות!

תתקיים במועדון השחמט ראשון לציון אליפות ישראל בשחמט לילדים עד  5/12/2021 -הראשון ביום 

 )משותפת לבנים ובנות(.  7וגם אליפות ישראל בשחמט לילדים בגיל  6 ליג

 . 2014  תשנולדו בשנ שחקנים 7עד גיל שתתף באליפות זכאים לה

 ואילך.  2015שחקנים שנולדו בשנת   6זכאים להשתתף באליפות עד גיל 

 לדרוג מד כושר ישראלי. תחשבהתחרות 

, בשנה הבאה )לא  8, יזכה לכניסה אוטומטית לאליפות הגמר עד גיל 6המנצח באליפות עד גיל 

 יצטרך להשתתף במוקדמות(. 

   מקום התחרות:

 מרכז שחמט עמית עמל( ראשון לציון.)בוייז: 42ב בן גוריון ואולם הספורט עמית רח

 לוח הזמנים:

 9:30ד ע 9:00  התייצבות לתחרות:

 9:45טקס פתיחה:  

 זמן משוער  14:45עד  10:00:  6 עד 1סיבובים 

   זמן משוער. 15:00טקס סיום: 

 שאר ולכבד בנוכחותם את טקס הסיום. יכל השחקנים מתבקשים לה

 תחרות:  שיטת ה

 שניות למהלך 5דקות +  15 ית בקצבסיבובים בשיטה השוויצר 6-התחרות תערך ב

 : נקודות יותר לפי שוויון

 .()ללא מספר הנקודות הנמוך של אחד היריבים1.בוכהולץ קאט 1

 בוכהולץ.2



 מספר נצחונות.  3

 פרפורמנס )רמת ביצוע( .4

 ן השחקנים קרב בי-. קיום דו5

 

 :  פרסים

וכן הבת המצטיינת   7, שלושת המקומות הראשונים עד גיל 6עד גיל  שלושת המקומות הראשונים 

 יזכו בגביעים.

 

 : ההשתתפותדמי 

 .  למשתתף ₪  70

628f-454f-0ea6-https://meshulam.co.il/s/e407fadb-אמצעות הלינק הבא: ניתן לשלם ב

6c6465c00a92 

זדרזו להבטיח  . אנא ה םשחקני 70-ומוגבלת ל 28.11.2021 ההרשמה מראש היא עד לתאריך

₪ וההרשמה על    100אחר מכן מחיר התחרות  ל מאי נעימויות.השתתפות בנכם/בתכם כדי להימנע  

 בסיס מקום פנוי בלבד.

 

   –  התחרותהנהלת 

 מנהל התחרות  -  מנהל מועדון השחמט ראשון לציון - טל חורש

 שופט ראשי   - שופט פידה - ירון ליניק

 שופטעוזר  - שופט פידה – ורי בלאסא

 להתלבש בהתאם.  . נאהאולם ממוזג היטב  •

 . יוכלו להיכנס לפי החלטת השופט הראשי מאמנים אין כניסת הורים לאולם המשחקים.  •

 החלטות השופט הראשי סופיות ואינן ניתנות לערעור!  •

 טל חורש  –  054-7860079 לבירורים ניתן לפנות בטלפון:

 

 הנהלת מועדון השחמט ראשון לציון מאחלת בהצלחה 

 למשתתפים וחג חנוכה שמח. 

 

 

https://meshulam.co.il/s/e407fadb-0ea6-454f-628f-6c6465c00a92
https://meshulam.co.il/s/e407fadb-0ea6-454f-628f-6c6465c00a92


 7 ללילדים עד גיטופס הרשמה לאליפות ישראל 
 

 (.  בלבד  פנוי מקום בסיס  על מכן לאחר)  28.11.2021מה להרש האחרון המועד

 5.12.2021בתאריך   7 ללילדים עד גי ישראל לאליפות להירשם ת/ מבקש הנני

 .  ₪_______________   של  סךב  ההרשמה דמי עבור לשלם עלי

-https://meshulam.co.il/s/e407fadbדרך הקישור: להעביר   יש  םהתשלו  את

0ea6-454f-628f-6c6465c00a92 
      

 שחקן  מספר   ישראלי  כושר מד  השחקן  שם

      

 טלפון  לידה  תאריך   . ז .ת מספר

    

 חתימה  אלקטרוני  דואר

 

 ביחד עם אישור ההעברה / התשלום,  ,זה  טופס

    horesh.web@gmail.com -ל באימייל  להחזיר יש

 

 


