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 2020לשנת  8הזמנה לאליפות ישראל בשח מהיר לילדים עד גיל 
 

פר הס ביתסביון בב, תתקיים 16:30-10:00, בין השעות תש"פ אבב ג' ,24.7.2020, ישישביום 
 וגולדהור הצמוד ללנד ורי)כניסה דרך שער בית ספר האח 1 נתיב היובלברחוב   ,סביון גני יהודה

 .8לילדים עד גיל  מהיר-אליפות ישראל בשח ,(סביון
 

אינם זכאים  ,פילו מהמוקדמות לגמרובנות שהעואילך. בנים  2012: ילידי שנת זכאים להשתתף
 . כאן<   ---להשתתף בתחרות זו! רשימת העולים לגמר וממלאי מקומם מופיעה 

 .:9:45-159ובה!( בין השעות :ח -במקום )לאחר הרשמה מראש  התייצבות: לוח הזמנים
 הטקס יתקיים ללא מלווים.לערך.  :0016: בשעה טקס הסיום. :0010: בשעה טקס הפתיחה

שניות  5 בתוספתדקות לשחקן  20סיבובים בשיטה השוויצרית בקצב של  6: שיטת התחרות
רמת תים תהיה על פי ת הבחלוק. (20)בעקבות המגבלות לקפסולות של  בחלוקה לשני בתים למסע

 אלי. כושר ישר-פי מדחוזק שתיקבע על 
-י בריב להיות בעל כרטיס שחמטאראלי ולכן כל שחקן חיישכושר -יוכרו למד רותתוצאות התח

כושר במהלך השנה( -אפשר להשתתף בתחרויות נוספות למדהתשלום עבור הכרטיס )המתוקף. 
 .  כאן <  ---יתבצע באתר האינטרנט של האיגוד 

 כאן -זו בלבד לתחרות₪  40י דירוג" על סך חלופית היא לשלם "דמ רותאפש
    . בוכהולץ.3. תוצא)ו(ת המשחק)ים( בין היריבים. 2. 1. בוכהולץ קאט 1: התרת שיויון נקודות

 .רמת ביצוע )פרפורמנס(. 4
 . שני שלישי יזכו במדליות מקום .מקום ראשון בכל בית יזכה בגביע: פרסים

. 12.8.2020-2בין התאריכים , מת גןבר רךשייע מכל בית יעפילו לגמר הארצי 3: מפתח עליה לגמר
  . כאן <  ---  תצאגמר נמל ההזמנה

 .  3:002ערב בשעה ההרשמה עד היום ב aBh3zit.ly/37http://bבלינק: ₪  70 :דמי ההשתתפות
 במקום המשחקים.לא ניתן יהיה לשלם 

 
לאחר ביצוע התשלום נא לשלוח  אפשרי בפייבוקס בלבד. 0527412888 תשלום לטלפון
ביצוע  בצירוף שם ומשפחה, מספר שחקן באיגוד ועדכון לגבי 0527412888 -סמס/ווטסאפ ל

איגוד חייבים להירשם באיגוד לפני ההרשמה שחקנים חדשים ב .באיזה דרך בוצעה ההרשמה
 . כאן < ----לתחרות 

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

 היא סופית ואינה ניתנת לערעור.השופט הראשי  החלטת
 

התחרות תחת בו תתקיים  ,בית הספרבמקום האליפות ל ים/מדריכיםווהורים/מלכניסה לאין ***
 . והבריאות ל שמירת הנהלים שנקבעו על ידי משרד הספורטדה עפהק

 הלות. בתים יפעלו בהפרדה למניעת התקה
קפה בבית השבת לפר בצמוד ליציאה מבית סניתן  ,הורים שיעדיפו להמתין במקום המשחקים

 לבית הספר. הסמוך
 

  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       ל האיגוד                    מנכ"                    יו"ר ועדת הנוער               

 

https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=3180
https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=3180
http://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx
http://bit.ly/373TNK9
http://bit.ly/373TNK9
https://bit.ly/30rnJQJ
http://bit.ly/37aBh3z
http://chess.org.il/Register/Register.aspx

