
 ב"ה

 
   מתנ"ס אלקנה            

 מרכז - 2015בחתך גילאים לשנת לבנות מוקדמות אליפות ישראל  בשחמט 
                            הנך מוזמנת להשתתף במוקדמות אליפות ישראל בשחמט בחתך גילאים.                                      

 .אלקנה 4, רח' בנות ירושלים אולפנת בנ"ע השומרוןב התחרות תתקיים 
 כולל( נתניה)לאל מדרוםו מצפון לרחובות ותהגר ותלהירשם שחקני ותזכאי מרכזלמחוז 

 . 15,  13,  11, 9 ,7: עד גיל לבנותתחרויות  5תתקיימנה  

 (. חופשת חנוכה.ותשע" כסלו' כח) 512/1/10( ועד וכסלו תשע" ו)כ" 512/1/8' מתאריך ה-'גבימים 

 .2006-2007שנת  ותיליד  - 9גיל   7ס' מ     ואילך.    2008שנת  ותיליד  - 7גיל     6מס'  להשתתף: ותזכאי

    .       2002-2003נת ש ותיליד - 13גיל    9מס'          2004-2005שנת  ותיליד - 11גיל     8מס'    

 .2000-2001שנת  ותיליד - 15גיל   10מס'    

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

 .4510. טקס הפתיחה יתחיל בשעה 0010-3010בין השעות  512/201/8' גיום  התייצבות:  לוח הזמנים:
 שעות תאריך יום סיבוב שעות תאריך יום סיבוב

 0013-0015 9/12/15 'ד 4 0011-0013 8/12/15 'ג 1

 0010-0012 10/12/15 'ה 5 0041-0061 8/12/15 'ג 2

 0013-0015 10/12/15 ה 6 0010-0012 9/12/15 'ד 3

 את הטקס. ןלכבד בנוכחות ותמתבקש ותכל המשתתפטקס הסיום יתקיים לאחר הסיבוב האחרון. 

 יוכרע על פי סדר העדיפויות הבא: שוויון נקודות:
                                                                                                                                           . דו קרב. 3. התוצאה בין השחקנים.  2ללא היריב שצבר הכי מעט נקודות(.   )בוכהולץ 1. בוכהולץ קאט 1

 פרסים:
 נקו גביעים. כל תחרות יועהמקומות הראשונים ב 3-ב לזוכות

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

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

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

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

 זוכה! מתמספר המקומות מוגבל וכל הקוד  תשלום אינה תקפה! הרשמה ללא

 ם< חיפוש ולהירש-" מוקדמותלהקליד "  bit.ly/elmatnas בכרטיס אשראי באתר המאובטח ותשלום הרשמה
 !לתחרות המתאימה לשנת לידתכן

 .1 הסופית והגרלות לסיבוב ותרשימת המשתתפ  chess-resultsתפורסם באתר  7/12ב 
למועד התחרות. ניתן לרכוש/לחדש כרטיס  כרטיס שחמטאי תקף  ותלהיות  בעל  ותחייב  ותכל  המתחר

 www.chess.org.il/Payments/Shop.aspxחודשים באתר:  3לשנה/חצי שנה/
 

 3970167-052או במסרון למס'  hf2800@gmail.comחגי פרנק במייל  לפרטים נוספים, 

 האיגוד שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות.

 בברכת הצלחה בתחרות       

 יזנברגא ליאור                   זפטאיריס              חגי פרנק          אריק אלדר        
 ועריו"ר ועדת הנ             המתנ"ס תמנהל               נהל התחרות מ                מנכ"ל איגוד השחמט

http://bit.ly/elmatnas
http://bit.ly/elmatnas
http://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx
mailto:hf2800@gmail.com
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 מפת הגעה לאלקנה:

 
__________________________________________________________________________ 

 תחבורה ציבורית
 

דק' מתל  10-20בכל היוצאים  186,286הקווים כמו כן מתל אביב ובחזרה.  285, פתח תקווהמ 185 קווים ישירים
 (18)קו דק' נסיעה ממקום המשחקים. מיניבוס סדיר 3וצרים במחלף אורנית הנמצא עאביב דרך ערי גוש דן, 

  t.co.il-www.afikim :אתר האינטרנט של אפיקיםב. בדבר לוחות זמנים ראו ובחזרה נוסע מהמחלף לאלקנה
 

 כלכלה
 

קרה,  שתיהטוסטים, -בייגלותמכור פיצות,  במקום " שתפעל"הפרש בקפיטרייתניתן לרכוש מזון  במהלך היום
 hf2800@gmail.com: המייל ניתן להזמין מראש דרך תובשרי ותארוח .וממתקיםשתיה חמה 

_________________________________________________________________________ 
 

 מחוז מרכזלבנות   ישראלת אליפו מוקדמותטופס הרשמה ל
                1.12.2015עד להטופס   יש לשלוח את

   15:00בשעה 

שיתקיים בין התאריכים  2015בשחמט לשנת  ערותנו ותילדאליפות ישראל ל מוקדמותלהירשם ל תהנני מבקש
 bit.ly/elmatnas באתר₪  140סך  שילמתי באלקנה. דצמברב 8-01

 7369207-1533או לפקס:  hf2800@gmail.com  :הטופס חובה לשלוח במייל לכתובת הבאה את
    

 מספר שחקן טלפון כתובת ניתשם השחק
    

 למועדון כתשיי תאריך לידה תוקף כרטיס שחמטאי מספר ת.ז.
7/9/11/13/15    

   חתימה לתחרות  מתנרש
 ב:  הסעה מהמועדון/ רכב פרטי/ תחבורה ציבורית )מחק המיותר( המגיע

 

http://www.afikim-t.co.il/
mailto:hf2800@gmail.com
http://bit.ly/elmatnas
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