
 
 

                  

 צפון – 2015מוקדמות אליפות ישראל  בשחמט בחתך גילאים לשנת 

 
 הנך מוזמנ/ת להשתתף במוקדמות אליפות ישראל בשחמט  בחתך גילאים.                                                                 

 , נשר( 1נשר ) הסביון -התחרות תתקיים  מועדון השחמט חיפה
 )כולל(זכאים להירשם שחקנים הגרים  מנתניה וצפונה צפוןלמחוז  

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

 . חופשת חנוכה.10/12/15ועד   8/12/15ה'  מתאריך -בימים ג'

 2006-2007ילידי שנת   - 9גיל   2מס' ואילך.       2008ילידי שנת   - 7גיל     1מס'   זכאים להשתתף:

 .          2002-2003ילידי שנת  - 13גיל    4מס'          2004-2005ילידי שנת  - 11גיל   3מס'    

 .2000-2001ילידי שנת  - 15גיל   5מס'    

 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  8/12/2015' 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 0014-0016 8/12/15 ג' 2
 0013-0015 10/12/15 ה' 6 0010-0012 9/12/15 ד' 3

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

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

                                                                                                                                           קרב. 
 פרסים:

 תוענקנה מדליות. 6-4הראשונים בכל תחרות יוענקו גביעים. לזוכים במקומות המקומות  3-לזוכים ב
 

 :  אחוז מסוים מכל מחוז בכפוף לכמות הנרשמים וכפי שיפורסם ביום השני לתחרות.עולים לגמר )בפסח(
 עלייה  אוטומטית לתחרויות הגמר מוענקת לשחקנים מעל מד כושר:

 2015כמו כן כל אלופי הארץ לשנת . 1550 – 7. גיל 1700 - 9. גיל 1850 - 11. גיל 2000 - 13. גיל 2150 –15גיל 
 פטורים מהמוקדמות.

 
! כל פנייה לגבי אישור מיוחד להשתתפות בגמר תידון בוועדת מהמוקדמות בלבד: ממלאי מקום בגמר

 החריגים.
 

 1/12מועד אחרון  להרשמה .  ₪ 140דמי השתתפות   : הרשמה
 מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה!  תקפה!תשלום אינה  הרשמה ללא

 
  6437627-03הרשמה דרך האיגוד בטלפון :

 
טיס כל  המתחרים  חייבים  להיות  בעלי כרטיס שחמטאי תקף  למועד התחרות. ניתן לרכוש/לחדש כר

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

 052-3480757ולדימיר ויינשטיין: לפרטים נוספים, 

 האיגוד שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות.

 ליאור איזנברג                     ולדימיר ויינשטיין               אריק אלדר        
 יו"ר ועדת הנוער                      נשר      -מנהל מועדון חיפה        מנכ"ל איגוד השחמט               

http://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx


 
 

                  

 

 

 מחוז צפון –אליפויות ישראל  למוקדמותטופס הרשמה 

 

                1.12.2015יש לשלוח את הטופס  עד ל

   15:00בשעה 

   שיתקיים בין התאריכים  2015הנני מבקש להירשם למוקדמות אליפות ישראל לנוער בשחמט לשנת     

 .לדצמבר 10-8    

 .במשרדי האיגוד ₪ 140סך  שילמתי    

 vladimirvainshtein@gmail.com    -לשלוח במייל לכתובת הבאה יש את הטופס     

                

    

 מספר שחקן טלפון כתובת שם השחקן

    

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

7/9/11/13/15    

   חתימה נרשם לתחרות
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