.

ליגה עילית לנשים לשנת 2022

מתקיימת במלון דן  ,-רחוב לח"י  32ירושלים ,בין התאריכים  30ביוני ל 2ביולי
. 2022

תקנון האליפות:
 .1האליפות תתקיים בשיטה שוויצרית בת  5סיבובים
 .2אין הגבלה במספר שחקניות הרשומות לקבוצה.
 .3ההגרלה תפורסם כשעה לפני הסיבוב הראשון .המארחת משחקת בשחור בלוח הראשון.
 .4אין קבוצות יורדות.
 .5הרכבים יש להגיש  48שעות לפני התחרות.
 .6שעתיים לפני התחרות יש להגיש הרכבים של הסיבוב הראשון .לפי הרכבים של הסיבוב
הראשון יקבע דירוג של כל הקבוצות ותתבצע הגרלה של הצבעים .החישוב יתבצע לפי המד
כושר הבינלאומי.
 .7ניתן לצרף שחקנית זרה אחת לקבוצה.
 .8חוקי סופיה אינם חלים.
 .9סדר הלוחות הוא קבוע ואינו ניתן להחלפה לאחר תום מועד ההרשמה.
 .10מועדון רשאי לרשום אך ורק שחקניות שרשומות באחת מקבוצותיו בעונת  2022או 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.
 .11קצב המשחקים  90דקות לשחקנית  30 +ש' תוספת החל מהמסע הראשון.שחקנית
שיריבתה הציעה לה תיקו רשאית ,בנוכחות שופט ,לפנות לקפטן הקבוצה ולבקש ממנו
המלצה אם להסכים או לא להסכים לתיקו.
 .12ייקבע הפסד טכני לשחקנית שלא תופיע למשחק ,ו/או לקבוצה שיהיו בה פחות מ 3שחקניות.
 .13תוצאות התחרות מדווחות לחישוב מד כושר ישראלי ובינלאומי.
 .14חישוב הנקודות הוא אישי (לא קבוצתי) .ניצחון = ,1תיקו , ½ :הפסד= 0
 .15שוברי שיויין :א .ברגר ,ב .ברגר קבוצתי ג .המספר הגדול ביותר של ניצחונות אישיים .
 .16ערעור מול השופט הראשי יוגש בכתב תוך חצי שעה מתום המשחק.
 .17במידה וטלפון נייד מצלצל כשהוא בתיק של השחקן ,השחקן ייענש בהורדת  50%מהזמן
שנותר לו לסיום פרק הזמן הנוכחי.
 .18במידה והטלפון מצלצל כשהוא בחזקת השופטים או במקום מרוכז לאיסוף טלפונים –
השחקן לא ייענש.

קישורhttps://www.chess.org.il/Tournaments/TeamTournamentPage.asp
x?Id =33567
●
●

דמי השתתפות –  ₪ 500לכל קבוצה.
לינה – www.danhotels.co.il :

ארוחות ולינה הינה באחריות המועדונים המשתתפים.
מועדונים רשאים לשריין לעצמם חדרים במלונות/דירות ולהציג קבלות על מנת
לקבל זיכוי של  ₪ 1500לקבוצה.
להלן הצעות מחיר למלון דן( :המחיר ל 2לילות על בסיס פנסיון מלא)
חדר יחיד ₪ 2185 :
חדר לזוג₪ 2300 :
חדר לשלוש₪ 2990 :
מלון דן ירושלים – רח' לח"י  ,32יפנו לאלון כהן עד יום חמישי ה 16.6בשעה
 .17:00ל ,0522688666בדוא"לjeruchess@gmail.com .
למי שאינה לנה בבית מלון ארוחת בוקר בנפרד  ₪ 120 :ארוחת צהריים200 :
ש"ח ארוחת ערב . ₪ 200 :שימו לב צהריים של יום שישי ב. ₪ 120
 .13הרשמה :יש לאשר השתתפות של קבוצתכם בליגה עד יום חמישי  .16.06יש
לרשום שחקניות לקבוצות באמצעות אתר האיגוד עד 28.6
לוח זמנים:
●
●
●

יום ה'  30/06התייצבות  .15:00טקס פתיחה  ,15:30סיבוב ראשון:
. 16:00
יום ו'  1/7סיבוב  10:00 :2בין שני הסיבובים יוגש כיבוד  3.סיבוב
.16:00
יום שבת סיבוב  4ב , 10.30בין שני הסיבובים יוגש כיבוד  5.סיבוב
 16:00טקס סיום יתקיים מייד בסיום המשחק האחרון ,בערך בשעה
.20:00
פרסים מקום  ₪ + 2500 - 1גביע ומדליות מקום  +₪ 1500 - 2גביע
ומדליות מקום  + ₪ 1000 - 3גביע ומדליות .
 8לוחות הראשונים ישודרו.לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל האליפות
אלון כהן בטלפון .0522688666

בברכת הצלחה,

גיל בורוחובסקי
מנכ"ל האיגוד

ד"ר צביקה ברקאי
יו"ר האיגור

אלון כהן
השופט ראשי

