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 רמת גן -2021מוקדמות אליפות ישראל בשחמט לגילאים לשנת 
 

מרכז שתיערך ב בשחמט לגילאי ילדים ונוערמחוז מרכז,  –להשתתף במוקדמות אליפות ישראל  מוזמן ךהנ

   (.26, ר"ג )חנייה מרחוב הקונגרס 16: בית לזרוס, רחוב איינשטיין השחמט רמת גן

התחרות תדווח למד כושר בינ"ל, רק  . 13-ו 11 עד בחלוקה לגילאים:יתקיימו תחרויות במסגרת המוקדמות 

 . בגני תקווהיתקיימו במקביל  15-ו 9, 7מוקדמות גילאי )על פי חוקי פיד"ה(.  1600כששני היריבים מעל 

 .  2008-2009ילידי שנת  - 13גיל  ,2010-2011ילידי שנת  - 11גיל  זכאים להשתתף:

,  13<-9,  11<-7שחקנים שעלו אוטומטית לגמר רשאים להשתתף במוקדמות של שתי קבוצות גיל מעליהם ) 

11- >15 ) 

על  חוקי סופיה )איסור    שניות למסע.  10דקות למשחק +    50סיבובים שוויצריים בקצב של    6  התחרות:  שיטת

 . 30הסיבובים, עד מסע הצעת והסכמת תיקו( חלים על כל 

 .  בבוקר 10:00עד   –( 30.11שעת התייצבות לתחילת תחרות )ב   לוח הזמנים:

 מאחרים עלולים שלא לשחק את הסיבוב הראשון! *

 נדרשים לכבד בנוכחותם את הטקס.  כל המשתתפיםטקס הסיום יתקיים לאחר הסיבוב האחרון. * 

 יוכרע על פי סדר העדיפויות הבא: :שוויון נקודות .1

 בוכהולץ  ב.)ללא היריב שצבר הכי מעט נקודות(  1-בוכהולץ קאט . א

 דו קרב בין השחקנים  .הפרפורמנס  ד.מספר ניצחונות  ג.

 . 6-4, מדליות למקומות  3-1למקום   יםגביע: פרסים .2

 שעות  תאריך  יום  סיבוב  שעות  תאריך  יום  סיבוב 

 0031-0051 1/12/21 'ד 4 0301-0321 30/11/21 'ג 1

 0010-0012 2/12/21 ' ה 5 0313-0315 30/11/21 'ג 2

 0031-0051 2/12/21 ' ה 6 0010-0012 1/12/21 'ד 3
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 בהתאם למדד חוזק אשר יפורסם ביום השני לתחרות.   עולים לגמר )בפסח(: .3

 : זכאים אוטומטית להשתתף בגמר

 (: 2021מד כושר )על פי עדכון נובמבר או דצמבר  מעל שחקנים  .א

 1850: 11גיל   ,2000: 13גיל  

 בשנה שעברה.  בגמר אליפות הארץ לנוערשחקנים שזכו במקום הראשון  .ב

 

     23.11.21יום שלישי הבהרשמה מוקדמת עד  ₪  160דמי השתתפות: . 4

   מקום פנויהינה על בסיס הרשמה במועד מאוחר יותר על בסיס 

   .₪  50ובתוספת תשלום בסך 

 

 .  שחקנים 018  כמות משתתפים מקסימלית:* 

 )נא לציין בשם את שם השחקן/ית(  להרשמה לחצו כאן -

 לתוספת רישום מאוחר לחצו כאן  -

 .  2021לשנת   בר תוקףלהיות בעלי כרטיס שחמטאי  חייבים כל השחקנים המשתתפים 

   www.chess.org.il  ניתן לשלם ולבדוק את תוקף הכרטיס באתר האיגוד 

 03-6437627   -או טלפונית 

   ₪  40 נדרשת תוספת בסך  2021לשנת  ניתן לשלם דמי דרוג )למי שאין כרטיס בתוקף

 שיהיה תקף גם למוקדמות(.  2022או לרכוש כרטיס לשנת 

 לתשלום דמי דירוג לחצו כאן

 בהתאם להחלטת האיגוד שתמסר מספר ימים לפני תחילת התחרות  –תו ירוק  .4

 ם: לפרטים נוספי

    paz.avineri1@gmail.com : דואר אלקטרוני:פז אבינרי

 אין הרשמה טלפונית!  ,הטלפון הוא לברור פרטים בלבד*    058-4577220)וואטסאפ בלבד(   –טל' 

 פז אבינרי  –מנהל התחרות ושופט ראשי 

 לנסיבות. האיגוד שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם 

       בברכת הצלחה בתחרות 

 ניר קלאר                     דן דרוריגיל בורוחובסקי                 

 המועדון המארח      יושב ראש וועדת הנוער מנהל      מנכ"ל איגוד השחמט

http://www.chess.org.il/
mailto:office@chessfed.org.il
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=160&Coin=1&FixTash=False&Info=%EE%E5%F7%E3%EE%E5%FA%20%EE%E7%E5%E6%20%EE%F8%EB%E6%20%F8%EE%FA%20%E2%EF&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=7b90f1b542561135767ae6bc0ce4662ba004f18dd60f6189aaf895c33fc7f484
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=50&Coin=1&FixTash=False&Info=%FA%E5%F1%F4%FA%20%F8%E9%F9%E5%ED%20%EE%E0%E5%E7%F8%20%EC%EE%E5%F7%E3%EE%E5%FA&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=d6967dcc595fa4ae9e8f28781bce4f7ebe660ea5a353d0ad5dddc0522d3651e1
http://www.chess.org.il/
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=40&Coin=1&FixTash=False&Info=%E3%EE%E9%20%E3%E9%F8%E5%E2%20%E7%E3%20%F4%F2%EE%E9%E9%ED%20%EC%EE%E5%F7%E3%EE%E5%FA&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=f091087c051afdf9f8a71b798a9c48246be4003b19b761b43f44083974205086
mailto:paz.avineri1@gmail.com

