"שחמט לכל"

האיגוד הישראלי לשחמט

מועצה מקומית גני תקוה

אליפות ישראל הראשונה בשח מהיר לבנות עד גיל ! 8
ביום חמישי ה 11.3.22-ו' בניסן תשע"ח בשעות  11:00-13:60תתקיים באוירה ספורטיבית ונעימה בבית
ספר "הראשונים" ברחוב הגליל  63בגני -תקווה אליפות ישראל בשח מהיר לבנות עד גיל .8
זכאיות להשתתף :ילידות שנת  0210ואילך.
לוח זמנים :התייצבות (לאחר הרשמה מראש  -חובה!) בין השעות  10:60-10:54במקום המשחקים.
טקס הפתיחה 11:00 :טקס הסיום 11:11 :שעה משוערת .כל משתתפות התחרות מתבקשות להישאר עד
לאחר טקס הסיום.
שיטת התחרות 4 :סיבובים בשיטה השוויצרית בקצב  02דקות ובתוספת  1שניות לשחקנית למסע.
תוצאות התחרות יוכרו לדרוג מד כושר ישראלי וכל מתחרה חייבת להיות בעלת כרטיס שחמטאי בר-תוקף.
התשלום עבור כרטיס (מאפשר להשתתף בתחרויות למד כושר) במחיר מבצע עד גיל  8יתבצע באתר
האינטרנט של האיגוד לשנה ומחירו  ₪ 112לעשרה חודשים (מרץ-דצמבר) לינק לתשלום עבור כרטיס:
http://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx
אפשרות חלופית היא לשלם "דמי דירוג" על סך  ₪ 02לתחרות זו בלבד במקום לרכוש מנוי שנתי.
התרת שיויון נקודות.1:תוצאת המשחק בין  2היריבות  .2ברגר(רק במידה ויהיו מתחת ל 10-שחקניות)
.6בוכהולץ קאט ..5 1בוכהולץ רגיל.
פרסים :לשלושת המקומות הראשונים יוענקו גביעים.
דמי ההשתתפות ₪ 02 :עד לתאריך  ₪ 100 .13.6מעבר לתאריך זה.
הרשמה ניתנת ב.1 :העברה בנקאית לחשבון ע"ש "שחמט לכל",בנק מזרחי ,סניף  011מס' חשבון . 628536
.2באפליקציית ביט בפניה ל.6 .2100010888לאחר הורדת האפליקציה  Pepper Payמזינים סכום לתשלום
ו"שלם" ל .0422512888-לאחר ביצוע העברה נא לשלוח סמס/וואטסאפ ל 0422512888-בצירוף שם ומשפחה
ועדכון לגבי ביצוע הרשמה לאליפות ישראל בשח מהיר לבנות עד גיל .4 .2שליחת דואר להרצל  33פ"ת
ל"שחמט לכל" .עבור שחקניות חדשות באיגוד הנכם מתבקשים לציין :מ.זהות ,ת .לידה ,כתובת,מייל
וטלפון של הנרשם.
*מומלץ לרשום באיגוד לפני ההרשמה לתחרות בלינק http://www.chess.org.il/Register/Register.aspx
לפרטים נוספים:ליאור איזנברג chess4all@walla.co.il,0422512888-נא לא לפנות לאיגוד השחמט!
חניה -חנייה חופשית ללא תשלום בחניית בית הספר.
דגשים :על פי החלטת ועדת הנוער לא תתאפשר כניסה של הורים/מאמנים למקום המשחקים.הנכם
מתבקשים כמובן לשמור על ספורטיביות ,הוגנות ושקט במהלך האירוע .למען ארגון יעיל אנא הקדימו
להירשם .ניתן יהיה לרכוש מזון במקום המשחקים .ניתן יהיה לרכוש ציוד שחמט במחירים מוזלים במקום
המשחקים.
שופט ראשי -שופט פיד"א ירון ליניק ,מנהל ראשי-ליאור איזנברג.
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