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 2019בפברואר,  6

 2019ליגת נשים 

 

                    תתקיים במועדון השחמט באר שבע בין התאריכים 2019הליגה לנשים לשנת 

 קבוצות לתחרות.  כל המועדונים מוזמנים לרשוםבמתכונת מרוכזת.  23-25.5.2019

 חשוב! 

תתקיים חלוקה , חוץ. כמו כן/ם תחזור למתכונת ביתנשיליגת  2020החל משנת  (א

יסיימו ראשונות בין ליגה עילית לנשים לבין ליגות ארציות. ששת הקבוצות אשר 

בליגה עילית. שאר הקבוצות יוכלו להירשם  2020בשנת  ובליגה השנה, ישחק

 באופן חופשי לליגה הארצית, וישובצו למחוזות בחלוקה גאוגרפית.

. השנה עבור הקבוצות המשתתפות₪   20,000הנהלת האיגוד אישרה תקציב של  (ב

קבוצות למועדון(. במידה  2)עד ₪  1500כל קבוצה שתירשם תקבל תמיכה של 

 בין הקבוצות.באופן שווה  חולקהתמיכה ת ₪,  20,000-והסכום הכולל יחרוג מ

 

 :תקנון האליפות

 

 מספר הקבוצות שמועדון רשאי לרשום לאליפות אינו מוגבל, בתנאי שנרשמו בזמן. .1

לרשום ארבע או חמש שחקניות. המשחקים יתקיימו על ארבעה בכל קבוצה מותר  .2

 .לוחות

 סדר הלוחות הוא קבוע ואינו ניתן להחלפה לאחר תום מועד ההרשמה. .3

או  2019מועדון רשאי לרשום אך ורק שחקניות ששיחקו באחת מקבוצותיו בעונת  .4

שחקניות בעלות מעמד "שחקנית חופשית", לכל מועדון תינתן אפשרות לרשום 

שחקנית אחת בלבד שאיננה חברת מועדונו בתנאי שהשחקנית שייכת למועדון 

  שאיננו רושם קבוצת נשים כלל.  

 לקבוצה.ניתן לצרף שחקנית זרה אחת  .5

בטופס ההרשמה יצוינו הפרטים הבאים: מס' שחקן, שם, מס' תעודת זהות  .6

 ותאריך לידה.

 אך ורק מנהלי מועדונים רשאים לרשום קבוצות.  .7

 תוצאות התחרות מדווחות לחישוב מד כושר ישראלי ובינלאומי. .8

 ש"ח לקבוצה. 500:  דמי השתתפות .9
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 2לות לינה בתנאי חצי פנסיון )תתאפשר לינה במלון לאונרדו בבאר שבע. ע - לינה .10

ש"ח לכל סוף השבוע לחדר זוגי. האוכל במלון כשר.   1800-ארוחות ביום( בעלות כ

                        דקות הליכה ממקום התחרות.  10-15מקום ממוקם כ

ארוחת עם  )מציע חדרים  , במרחק נסיעה קצרה ברכב, כמו כן, מלון אלאדין

       ₪  335וחדר יחיד במחיר ₪  470בוקר(: זוגיים במחיר 

 לינה במלונות אינה חובה, וניתן להשכיר דירות דרך אתרים שונים לבחירתכן.

ש' תוספת  30דקות לשחקנית +  90סיבובים בקצב משחקים  5: קצב המשחקים .11

 שחקניות דתיות שעתיים על שעתיים  ללא רישום.החל מהמסע הראשון.  

שיטת התחרות הסופית )ליגה, בתים, שוויצרית וכו'(, תיקבע רק לאחר תום  .12

 ההרשמה בהתאם לכמות הקבוצות שתירשמנה. 

, לפנות לקפטן הקבוצה בנוכחות שופטשחקנית שיריבתה הציעה לה תיקו רשאית,  .13

 ולבקש ממנו המלצה אם להסכים או לא להסכים לתיקו.

 שתי קבוצות מאותו המועדון.בסיבוב האחרון לא יתכנו מפגשים בין  .14

קבוצה תקבל נקודה על כל ניצחון אישי, וחצי נקודה על כל תיקו אישי. אין ניקוד  .15

 בונוס.

. תוצאה בין 3. שקלול על פי לוח.  2. ברגר קבוצתי 1התרת שוויון נקודות :  .16

 הקבוצות. 

יש  10.3.2019 -יש להירשם באמצעות הטופס המצ"ב עד יום ראשון ההרשמה:  .17

לצרף להרשמה את מלוא התשלום עבור השחקנים והמלווים. הרשמה ללא 

 תשלום בפועל אינה תקפה. 

 קבוצה אשר תבטל את השתתפותה לא תזכה להחזר דמי השתתפות. .18
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 לוח זמנים .19

 

 23/5יום ה' 

 התייצבות וחלוקת חדרים 14:00-15:30 

 .1ב סיבו 16:00-20:00

 א.ערב. 20:30-21:00

 

 24/5יום ו' 

 בוקר ארוחת 8:00-9:00

 .2יבוב ס  10:00-14:00

 ארוחה קלה )במועדון ב"ש( 14:30-15:15

 . 3בוב סי 16:00-20:00

 א.ערב 20:30-21:00

 

 

 

 5/25יום שבת 

 רוחת בוקרא 8:00-9:00

 .4סיבוב   10:00-14:00

 ארוחה קלה )במועדון ב"ש( 14:30-15:00

 . 5סיבוב  15:30-19:30

ס סיום במועדון השחמט קט 19:30 - 20:15

 באר שבע.

 

 

 פרסים .20

 יותגביע ומדל₪ +  2500 - 1מקום 

 יותגביע ומדל₪ +  1500 - 2מקום 

 יותגביע ומדל₪ +  1000 - 3מקום 

 

 בברכת הצלחה,                                                             

 

 ואל תמנליסי            אסי פילוסוף                                                      גיל בורוחובסקי

 מנהלת הליגה מנהל הליגה                         יו"ר                         מנכ"ל איגוד השחמט
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 2018/3/10: מועד אחרון להרשמה
 

 
 
 

 לכבוד
 הליגהמנהל  – אסי פילוסוף

 האיגוד הישראלי לשחמט
 69203אביב  תל 26טאגור 
 03-6437630פקס: 

 
 
 

 2019ליגת נשים  :הנדון
 
 
 

 שם המועדון ______________________________
 
 

 שם הקבוצה ______________________________
 
 

 רשימת השחקנים
 מס מס שחקן שם השחקן ת.ז. תאריך לידה

    1 
    2 
    3 
    4 
    5 

 

 .חובה למלא מספרי שחקן
 
 

 ___________________  - טלפוןו אחראי קבוצה  __________ללינה זוגיים מספר חדרים
 
 

 (.האיגוד הישראלי לשחמט)לפקודת   מצורף תשלום ע"ס ________________
 
 

 הנני מצהיר בזאת כי קראתי את תקנון האליפות והמועדון מקבל את כל התנאים הרשומים.
 
 
 

      ______________        ______________         ___________________    ________ 
 שם מורשה חתימה                          חתימה                     חותמת המועדון                 תאריך     

 


