
                                          

 

 

 2023לשנת  וותיקים אליפות ישראל ל

 

, וותיקיםחלק באליפות השנתית ל  קחתהאיגוד הישראלי לשחמט מתכבד להזמינכם ל
 .או לפני 1973המיועדת לשחקנים ילידי  

 ,כפר סבא, 4רחוב זאב גלר תובת: בכהתחרות תערך במועדון החדש של כפר סבא 

   2-3/3/2023בתאריכים 

 

   .26/2/2023 -א' ה משרדי האיגוד עד ליוםותשלום מול הרשמה בצע יש ל

 להירשםמתבקשים בסידור לינה ו/או בהסעה מאורגנת ומסובסדת שחקנים המעוניינים 
 .18/1/2023 -' הדיום ולהודיע על כך עד ל

)ליום קרובה הת צהרים במסעדה וכל המעוניינים בארוח .לאורך האליפותיוגש קל כיבוד 
 . 18/1/2023 -' הד ירשמו גם הם עד ליוםחמישי בלבד( 

 

 .(מהיר-שח)התחרות מדווחת למד כושר ישראלי ופיד"א 

 

 ₪ 40 לתחרות: מוקדמת דמי הרשמה

  .)ליום חמישי בלבד( צהרים₪ לכל המוסיף ארוחת  100תוספת 

 ₪  60דמי דירוג לשחקנים שאינם חברים באיגוד: 

 ש"ח 20הרשמה מאוחרת: תוספת  

 

 . סיבובים 8 -בהתחרות תערך בשיטה שוויצרית 

 

 לכל מסע. שניות 5+  לכל שחקן דק' 25קצב המשחקים הוא 

 

 



 פרסים:

 הראשונים.  ₪4 ל  400 -₪ ו ₪750 ,  ₪1250 ,  2000 •

 ₪65 למצטיין מעל גיל   1000 •

 משתתפים(  3)לפחות  ₪ למצטיין מהמגזר 500 •

 ( ותמשתתפ 3)לפחות  ₪ לאשה מצטיינת 500 •

 2-ל  התחרותבמקרה של ריבוי נרשמים, האיגוד שומר לעצמו את הזכות לפצל את 
במקרה של ומטה(.  1958)ילדי  65ומעל גיל ( 1959-1973)ילידי  50מעל גיל   :קטגוריות

 פיצול התחרות, קרן הפרסים תגדל בהתאם. 

 *אין כפל פרסים. 

 

מספר , התוצאה ]ות [ בין השחקנים, שיטת בוכהולץ : )כולל חלוקת הפרסים( שוברי שוויון
 ס שוברי שוויון במקרה של פרסי מצטיינים )בלבד( הוא פרפורמנ .הניצחונות

 . באופן שווה *במקרה של שוויון בכל הקריטריונים יחולקו הפרסים

 שופטי התחרות: אסי פילוסוף ונימי כספי   קפלןעמירם : מנהל התחרות

 ועדת ערעורים: עמירם קפלן

 

 תוכנית האליפות

 10:00התכנסות עד השעה  – 2/3/2023יום ה' 

 10:15טקס פתיחה: 

 10:30 – 1סיבוב  •

 11:45 – 2סיבוב  •

 13:00 – 3סיבוב  •

 15:15הפסקת צהרים עד השעה   •

 15:30 – 4סיבוב  •

 16:45 – 5סיבוב  •

  3/3/2023יום ו' 

 9:30 – 6סיבוב  •

 10:45  - 7סיבוב  •

 12:00 – 8סיבוב  •

 .13:30טקס הסיום יערך בשעה 

 מצפים לראותכם. 

 בברכה,

 עמירם קפלן                                 ישראל גלפר                              גיל בורוחובסקי      

 מנכ"ל האיגוד             מנהל התחרות                             יו"ר ועדת סניורים       

 ועדת ערעורים


