
 

 אליפות און ליין לשח בזק  למועדונים
  יום ה'  2/4/2020

 מתכבדים בזאת להזמין את כל מועדוני השחמט הרשומים  באיגוד הישראלי לשחמט
 להשתתף באליפות און ליין קבוצתית בשחמט בזק.

lichess.org האליפות תתקיים ביום ה' ב-2/4/2020 בשעה 17:00 באתר  
 שלב המוקדמות בין השעות 17:00-18:30 ושלב הגמר לאחר חצי שעה הפסקה, בין השעות

.19:00-20:30 
 התחרות ללא דמי השתתפות●
 התחרות בקצב 3+2 לשחקן●
 דגשים: 1) שחקן המסיים משחק יכול להתחיל מיד משחק חדש, משמע●

 אין הגבלה למספר הסיבובים במסגרת השעה וחצי של התחרות (מומלץ
 לחזור מהר לדף הראשי לאחר כל משחק שמסתיים)  2) רצף של נצחונות

 מעניק 4 נקודות (במקום 2) החל מהנצחון השני של אותו רצף 3) השיטה
 מגרילה אך ורק נגד שחקנים מקבוצות אחרות 4) הקבוצה עם הניקוד

 האישי המצטבר הגבוה ביותר מנצחת את התחרות. רק הניקוד של עשרת
 המצטיינים בתחרות לכל מועדון ילקחו בחשבון 5) אין הגבלה למספר

 משתתפים פר מועדון.
 הרציונאל להצבת 10 לוחות בלבד, הוא לאפשר השתתפות גם של●

  מועדונים קטנים ובינוניים.
על שיטת הניקוד וההגרלה ניתן לקרוא בקישור הבא:●

lichess.org/tournament/help?system=arena  

 ניתן לרשום בקבוצה אך ורק שחקנים השייכים לאותו המועדון.●
 

 פרסים:
 מקום ראשון: שלושה שעונים

 מקום שני: שני שעונים
 מקום שלישי: שעון אחד

 הפרסים יענקו פיזית במסגרת פעילות הפומבית הראשונה של האיגוד הישראלי
 לשחמט.

 השמות  האמיתיים של הזוכים, ותמונותיהם, יפורסמו באתר האיגוד.●
 ההרשמה תיסגר ב-31.3 בשעה 20:00.●
  התחרות תשודר לייב באתר האיגוד ובפייס בוק של ירושחמט.●
●.lichessעל השחקנים לפתוח חשבון ב 
 למי שחדש בעולם משחקי שחמט באינטרנט, אנו ממליצים לתרגל בעוד●

  מועד השתתפות בתחרויות באינטרנט.

 הקישור לחדר זום https://zoom.us/j/412854444 חובה להיות מחובר●
 לחדר, לצורך בקרה של מנהל התחרות.

 

https://lichess.org/tournament/help?system=arena
https://zoom.us/j/412854444


 

  כמות הבתים יהיו מכפלות של 10 מועדונים.●
  כל הבתים יתקיימו במקביל באותו יום באותה שעה .●
 הבתים יחולקו לפי ממוצע של עשרת הלוחות הראשונים בשיטת "נחש".●

 דוגמא: בהנחה שיהיו 40 מועדונים החלוקה תהיה כדלקמן:
 בית

 בית שני ראשון
 בית

 שלישי
 בת

 רביעי
1 2 3 4 
8 7 6 5 
9 10 11 12 

16 15 14 13 
17 18 19 20 
24 23 22 21 
25 26 27 28 
32 31 30 29 
33 34 35 36 
40 39 38 37 

 

 אישרו עד כה: מועדון אטיוד רמת גן, מועדון ירושחמט, מועדון פתח●
 תקווה, מועדון חיפה - נשר, מועדון קרית אונו, מועדון כפר סבא, מועדון

 שחמט לכל, מועדון דינמו כרכור, מועדון צפריר רחובות, מועדון הכפר
 הירוק,  מועדון ראשון לציון, מועדון הרצליה.

 ניתן לפנות לשאלות בפורום ליצ'ס, למנהל התחרות  אלון כהן שם●
 משתמש:  Israelifederation. תמיכה טלפונית בין השעות 20:00 ל21:00

 בלבד תינתן במספר 0522688666 או בוואטאפ.

 על מנת לשמור על ספורטיביות:

 1.      כל שחקן שיתבקש במהלך התחרות מתחייב להזדהות בשמו
 המלא בפני מנהל התחרות. אם יסרב יסולק מן התחרות.

 2.      כל שחקן שיתבקש, מתחייב להפעיל מצלמת רשת בזמן התחרות,
 כולל סואנד, לצורך בקרה של מנהל התחרות.

 3.      תצפיתנים אנונימיים יבקרו בין המשחקים לבדיקת איכות
 המהלכים בהשוואה למהלכי תוכנות מחשב. כל חשד לרמאות יטופל

 על ידי ועדת משמעת.

 בברכה,
                    אלון כהן                      גיל  בורוחובסקי     ד"ר צביקה ברקאי

 יו"ר האיגוד הישראלי לשחמט                   מנכ"ל האיגוד                   מנהל והשופט הראשי


