
 
 

 
 

 בבית הסטודנט    ערךתש ישראלגמר אליפות  חצילהשתתף בשלב  הנכן מוזמנות

 כפר סבא 6רחוב שרת 

 

. )ישראלי או בינלאומי( 1899עד  1600מד כושר  ותבעל ותשחקני :להשתתף ותרשאי

 הגמר. רבעמשלב  ותלהשתתף עול ותיכמו כן רשא

וויצריים או בשיטת ליגה סיבובים ש 9התחרות תתקיים במתכונת של כללי התחרות: 

בחלוקה לבתים, כל זאת בהתאם לכמות המשתתפים המותרת באולם, בכפוף להנחיות 

 משרד הבריאות ומשרד הספורט. 

 יתכנו פחות סיבובים בהתאם למספר המשתתפות.

  אחת מכל ארבע משתתפות. :לגמרמקדם העליה 

כפולה מכמות לפחות  כאשר כמות המשתתפים בשיטה שוויצרית: שוברי שוויון

הסיבובים, שוויון נקודות יוכרע עפ"י הסדר הבא: א. תוצאה בין השחקנים )רק אם כל 

לש(; ג. ח)ללא יריב  1-וד שיחקו ביניהם(; ב. בוכהולץ קאטבקבוצת הניק -השחקנים  

 בוכהולץ; ד. רמת ביצוע )פרפורמנס(.

ר; ב. תוצאה בין או שוויצרית שלא עונה להגדרה בסעיף הקודם: א. ברג בשיטת ליגה

 השחקנים; ג. מספר נצחונות.

 ושר ישראליכ-יפורסמו באתר האיגוד. הגרלות לפי מד הגרלות ותוצאות

דקות לסיום המשחק עם   30שעה וחצי לשחקן לארבעים מסעים +  קצב המשחקים:

 . הראשון תוספת של חצי דקה מהמסע

 2/8/2020-ראשון ההרשמה מוקדמת עד יום הרשמה: 

  9:30-10:00בין השעות  11/04ביום שבת :  התייצבות

 ש"ח 20בתוספת בלבד  על בסיס מקום פנויביום התחרות ההרשמה 

  9:30-10:00בין השעות  8/8/2020-ביום שבת ההתייצבות:  

 ₪. 20ביום התחרות ההרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד בתוספת 

             10/10. 7  26/9. 6  12/9. 5  5/9. 4 22/8. 3(  יום שישי) 21/8. 2 8/8.  1מועדי הסיבובים: 

8 .17/10  9 .24/10  

 יש להקדים לתאריך הקודם לסיבוב . במקרים חריגים ניתן לדחות, אך: השלמות משחקים 

. עם היריב ומנהל התחרות. התיאום יתבצע לפני מועד הסיבוב הבאימים  4להשלים עד חובה 

 15.8-. אין דחיה בסיבוב האחרון. בבמקרים מיוחדים בסיבוב לפני אחרון תאושר דחייה רק

 .1-יתקיים סיבוב השלמות של הסיבוב ה

 .16:30, שישי 10:15: שבת שעת תחילת המשחקים

 

 



 
 

 

 

 . לנשים עליה לגמר אליפות ישראל פרסים :

 .300, שלישי 500, שני +גביע ₪ 800מקום ראשון 

 וסניוריות. ותנוער, חיילל₪  120ש"ח.  150דמי השתתפות: 

      יש אפשרות  לשלם דמי דירוג בסך. 2020 כרטיס שחמטאילהיות בעלי  ותעל כל המשתתפ 

             )ללא כרטיס שחמטאי(.₪  90

 ופיד"ה. ישראליהתחרות תדווח למד כושר 

 הפסד טכני. – דקות 45איחור 

 תאםוד בהביג – . האולם ממוזגניידים סגורים בתיקים או אצל מנהל התחרות

חובה להשלים משחק דחוי לפני .השלמת משחקים תתואם עם היריב ומנהל התחרות

 סיבוב הבא. בסיבוב לפני אחרון תאושר דחייה רק במקרים מיוחדים.ה

התחרות תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד הנחיות בריאותיות: 

 מאפשרות כך.הספורט. חשוב לציין שההופעה למשחקים מחייבת, כל עוד ההנחיות 

להתנהל בהתאם לדרישות משרד הבריאות, המתעדכנות באתר האיגוד, כגון  חובה

 שימוש במסיכה וכפפות, כמפורט בלינק בסעיף ד':
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 )בתאם להנחיות משרד הבריאות(יוגש כיבוד קל 

 054-953-9402יא גלאט ג  -מנהל התחרות  לפרטים והרשמה :

 : שופט בינ"ל עמירם קפלןשופט ראשי

 טקס הסיום יערך במועד מתאים לאחר סיום התחרויות

 לאיגוד הישראלי לשחמט ולהנהלת התחרות שמורה הזכות לשינויים בהתאם לצורך.

 

 נשמח לראותכם,                                                  

 יל בורוחובסקיג       עמירם קפלן                                                                         

                            נכ"ל האיגוד  מ מנהל מועדון כפר סבא                                                                
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