
 

 
 .דרום – 2015לשנת םגילאי בחתך לבנות אליפות ישראל בשחמטמוקדמות 

 .םגילאיבחתך לבנות אליפות ישראל מוקדמות להשתתף ב תהנך מוזמנ
 .5התחרות תתקיים במועדון השחמט אשדוד, רחוב הארז

 .רחובות )כולל(דרומית ל ותהגר ותשחקני להירשם ותזכאי דרוםלמחוז 
 .15 ועד גיל 11 : עד גיל לבנותתחרויות  2 תתקיימנה

 חופשת חנוכה.( ותשע"כסלו  כט') 11/12/2015ועד ( ותשע"כסלו  'וכ) 8/12/2015 מתאריך 'ו-'גבימים 

 :להשתתף ותזכאי

          ואילך.     2004שנת  ותיליד - 11גיל עד     6מס'    

      .2000-2003שנת  ותיליד - 15גיל עד    7מס'    

 .שניות למסע 10דקות למשחק +  50סיבובים שוויצריים בקצב של  6 שיטת  התחרות:
 תוצאות התחרות מועברות לאיגוד השחמט לצרכי דרוג ומד כושר ישראלי. 

 .4501. טקס הפתיחה יתחיל בשעה 0010-3010בין השעות  5201/12/8' גיום  התייצבות:  לוח הזמנים:
 שעות תאריך יום סיבוב שעות תאריך יום סיבוב

 0013-0015 10/12/15 ה 4 0011-0013 8/12/15 ג 1

 009-0011 11/12/15 ו 5 0041-0061 8/12/15 ג 2

 3011-3031 11/12/15 ו 6 0010-0012 10/12/15 ה 3

 את הטקס. ןלכבד בנוכחות ותנדרש ותכל המשתתפ. לאחר הסיבוב האחרוןטקס הסיום יתקיים 

 יוכרע על פי סדר העדיפויות הבא: שוויון נקודות:
 .. דו קרב 3  שחקנים.ה . התוצאה בין2.  נקודות( הכי מעטללא היריב שצבר ) 1-קאט . בוכהולץ1

 פרסים:
 יוענקו גביעים. בכל תחרות המקומות הראשונים  3-לזוכים ב

  מספר העולות לגמר )בפסח(
 שיפורסם ביום השני לתחרות.אחוז מסוים מכל מחוז בכפוף לכמות הנרשמות וכפי 

פטורות  2015כמו כן כל אלופות הארץ לשנת  בכל חתך גיל. 30/09 הראשונה במד כושר הנוכחי עולה אוטומטית לגמר
 שיטת ליגה בחול המועד פסח. יערך בהגמר . מהמוקדמות

בי אישור מיוחד להשתתפות בגמר,  כל פנייה לג הבנות שעלו לגמר הבנות יוכלו לשחק גם בגמרים המעורבים בשבוע שלפני פסח.
 תידון בוועדת החריגים.

  
 .חריגיםהלגבי אישור להשתתפות בגמר תידון בוועדת מיוחדת כל פנייה  !מהמוקדמות בלבד :בגמר ממלאי מקום

 .1/12/2015מועד אחרון להרשמה ₪ .  140ההרשמה: דמי הרשמה 

 
 זוכה! הקודמתמספר מקומות מוקבל, כל  תשלום אינה תקפה! הרשמה ללא
           ניתן לרכוש/לחדש כרטיס להיות  בעלי כרטיס שחמטאי תקף  למועד התחרות.   ותחייב ותכל  המתחר

 www.chess.org.il/Payments/Shop.aspxבאתר:  חודשים 3לשנה/חצי שנה/
. 

 .1רשימת המשתתפים הסופית והגרלות לסיבוב   chess-resultsתפורסם באתר  7/12ב   
 

 https://sites.google.com/site/chessashdod/  - תר המועדוןגלשי לא לפרטים נוספים
 

 לברור פרטים בלבד. אין הרשמה טלפונית! הטלפון הוא .052-8902982ארקדי ריאבוכין   :ראשיהתחרות המנהל לאו 
 את הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות. ושומר לעצמהאיגוד 

 
 בברכת הצלחה בתחרות,

 
 זנברגליאור אי                              ארקדי ריאבוכין               אריק אלדד        

 ועדת הנועריו"ר     אשדודמנהל מועדון            מנכ"ל איגוד השחמט
 
 
 
 
 

http://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx
https://sites.google.com/site/chessashdod/


 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 מחוז דרום –טופס הרשמה למוקדמות אליפות ישראל לגילאים 
 

  8-11/12/2015להירשם למוקדמות אליפות ישראל לגילאים שתתקיים בין התאריכים  תהנני מבקש
 במועדון השחמט אשדוד.

  מועדון שחמט עירוני אשדוד. :לפקודת ₪  140מצ"ב צ'ק על סך 
 .  77483מיקוד  אשדוד. 7/22המלך יהויכין  את הצ'ק והספח יש לשלוח לכתובת:

 @net.il012ribark.דואר אלקטרוני   8564109-08טלפקס במועדון: 

    15/  13/  11/  9 /7  פתוחה  -גיל      הקף בעיגול:

 בתוקף לתקופת התחרות.  כרטיס שחמטאי. יש לי 1מחק את המיותר:     

  י מתחייבת לחדש/לרכוש כרטיס שחמטאי עד יום לפני פתיחת התחרות.. אנ2                                   
 
 
 
 

 מספר שחקן טלפון כתובת ניתשם השחק

    

 למועדון כתשיי תאריך לידה תוקף כרטיס שחמטאי מספר ת.ז.

7/9/11/13/15    

   חתימה לתחרות מתנרש
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