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 2020 לשנת 8עד גיל  בנותל מהיר בשחאליפות ישראל הזמנה ל
 

ני ג-בבית ספר סביוןתתקיים , 16:30-10:00, בין השעות תש"פ אב' בג, 24.7.2020, ישישביום 
( סביוןוגולדה ור הצמוד ללנד ורי)כניסה דרך שער בית ספר האח 1ברחוב נתיב היובל  ,יהודה

 .8ל גי עד בנותל מהיר-אליפות ישראל בשח
 

 ואילך.  2012 שנת ות: ילידזכאים להשתתף
 .9:45-9:15: בין השעות (חובה! -לאחר הרשמה מראש ) במקום צבותייתה: זמניםהלוח 

 ותמתבקש ותמשתתפהכל לערך.  :0016בשעה  :טקס הסיום. :0010בשעה  :הטקס הפתיח
 . וויםללא מל יתקייםטקס  ם.טקס הסיו תוםלהישאר עד 

 שניות למסע. 5דקות לשחקן ועוד  20של  ם בשיטה השוויצרית בקצביבוביס 6: שיטת התחרות
להיות בעל כרטיס שחמטאי  תבחיי ניתולכן כל שחקישראלי כושר -מדל רויוכ וצאות התחרותת

במהלך  כושר-למד נוספות מאפשר להשתתף בתחרויות)ה כרטיסהתשלום עבור ה ף. תוק-בר
 .  כאן <  --- יתבצע באתר האינטרנט של האיגוד (השנה

 .כאן לתחרות זו בלבד₪  40 היא לשלם "דמי דירוג" על סךית ופחלאפשרות 
מספר .4בוכהולץ. . 3 .ברגר.2. ותת המשחק)ים( בין היריב()ו. תוצא1 :התרת שיויון נקודות

 .נצחונות
 .נקו גביעיםיוע ותהראשונ : לשלושרסיםפ

 .23:00-ההרשמה עד היום בערב ב http://bit.ly/37aBh3z: קנילב₪  70 :תההשתתפוי דמ
 

נא לשלוח  תשלוםלאחר ביצוע ה בלבד. ייבוקסבפאפשרי  0527412888 תשלום לטלפון
ועדכון לגבי ביצוע  באיגוד נית, מספר שחקבצירוף שם ומשפחה 0527412888 -סמס/ווטסאפ ל

רשמה רשם באיגוד לפני ההילה ותייבח באיגוד ותחדששחקניות . בוצעהבאיזה דרך  הרשמהה
 . כאן < ----לתחרות 

 .chess4all@walla.co.il ,0527412888 -ליאור איזנברג – לפרטים נוספים
 

תחת  ,התחרותבית הספר בו תתקיים במקום האליפות ל ים/מדריכיםוהורים/מלכניסה לאין ***
הורים שיעדיפו להמתין במקום ל שמירת הנהלים שנקבעו על ידי משרד הספורט. פדה שהק

 בבית הקפה הסמוך לבית הספר.שבת לפר בצמוד ליציאה מבית סניתן המשחקים 
 

  כפפות חובה לכלל המשתתפים.ות במהלך המשחקים. טות מסכלע 7ה מגיל *חוב
 אין מגע בין השחקנים במהלך המשחקים. 

 
ם להנחיות משרד צורך ובהתאלפי ההנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים 

 הבריאות.
 

 בברכת הצלחה באליפות,                                                  
 
 יאור איזנברגל                      גיל בורוחובסקי                                    משה קציר           

 נהל האליפותמ                       מנכ"ל האיגוד                                ר ועדת הנוער יו"      
 

 

http://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx
http://bit.ly/373TNK9
http://bit.ly/373TNK9
http://bit.ly/37aBh3z
http://chess.org.il/Register/Register.aspx

