
     

 

 : לכבוד

 מועדון שחמט   מנהל/ת/יו"ר

 

 2022לשנת   10אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 
  

 שלום רב, 

גיל   עד  לקבוצות  ישראל  שנת    2022לשנת    10אליפות  שני,    2012)ילידי  ביום  תתקיים  ואילך( 
ביה"ס  06/06/2022 הספורט  באולם  השבועות(.  )חג  תשפ"ב  סיון  ז'  מעלותראשונים,  תרשיחא.  -, 

 .  כניסה דרך רח' תדהר

 כל המועדונים מוזמנים לשלוח קבוצות לאליפות.  

   תקנון האליפות

בת   שוויצרית  בשיטה  תתקיים  כושר    5האליפות  מד  ע"פ  נקבע  הראשוני  הדרוג  כאשר  סיבובים 
 ממוצע של ארבעת השחקנים המדורגים ראשונים בכל קבוצה.  

 שחקנים בקבוצה.   6לוחות, ניתן לרשום עד    4המשחקים יתקיימו על 

 סדר הלוחות הינו קבוע ולא ניתן לשינוי.  

 שניות לכל מהלך.   5דקות +  20של המשחקים יתקיימו בקצב מהיר 

 בתחילת כל סיבוב על מלווי הקבוצות לרשום הרכבים בטפסים שיחולקו להם. 

הדקות האחרונות לסיום כל סיבוב יישארו באולם המשחקים רק שחקנים שטרם סיימו לשחק    20-ב
 .ושופטי התחרות

 התרת שוויון נקודות

מספר    {4בוכהולץ קבוצתי  {3 1-קבוצתי קאט ץבוכהול {2תוצאות המפגש בין הקבוצות { 1
 התוצאה העדיפה בלוח הגבוה ביותר. {5ניצחונות קבוצתיים

 נקודות לקבוצה לניצחון. אין נקודות בונוס.  4שיטת ניקוד אישית, עד   – שיטת ניקוד

 החלטת השופט הראשי של האליפות הינה סופית בהחלט! 

כל השחקנים להיות בעלי כרטיס שחמטאי בתוקף    תוצאות התחרות מדווחות לצרכי מד כושר. על
 ) דמי דרוג ₪ 40)לכל שחקן שלא עומד בתנאי זה, יש להוסיף   2022לשנת 

 ₪ לקבוצה 160 –דמי השתתפות 

 הרשמה  

 הקורונה.  הגבלותכל מועדון מוזמן לרשום מספר קבוצות, אך מספר הקבוצות הכללי מוגבל בשל  

רשם על בסיס  ילאחר תאריך זה ניתן יהיה לה   .2021  מאיב  27: יום שישי,  תאריך אחרון לרישום
 לקבוצה.  ₪ 200מקום פנוי ובמחיר 

 

 תשלום 

( סניף  12בנק פועלים )עמותה עירונית מעלות תרשיחא לספורט הישגי בהעברה בנקאית לחשבון 
 הרשמה ללא תשלום אינה תקפה!  .416701( מס' חשבון 732מעלות ) 

  Shonlev2107@gmail.com את טופס ההרשמה יש לשלוח למייל 
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 לוח זמנים  

 10:30  – 11:00 בות:התייצ

  11:00 –  11:30טקס פתיחה: 

 16:30טקס סיום )משוער(: 

 

 פרסים 

 לשלושת הקבוצות שזכו במקומות הראשונים יוענקו גביעים ומדליות.  

 . )הפרש הגבוה ביותר מהדרוג הראשוני לדרוג הסופי(גביע לקבוצה המפתיעה 

 שחקנים מצטיינים בכל לוח יזכו במדליות. 

 

 לפרטים נוספים 

 ( בוואטסאפ)מומלץ  054-9450057ניתן לפנות למנהל האליפות שון לויטן 

 .הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות

 

 קורונהה מגבלות

המשתתפים מבעוד    אותה העת. מנהל האליפות יעדכן אתיש לנהוג ע"פ ההנחיות החלות בארץ ב
התקנות שיחולו על באי האליפות בסמוך לאירוע. בזמן התחרות תחול חובה של עטית  מועד על  

 . מסיכות בחללים סגורים

 

 אין לחנות ברחוב תדהר.ירושלים. רות  ללא תשלום בשד חניה

 ישנן חנויות ומכולות בקרבת המקום.   כלכלה

 

 , בברכה הצלחה

 תרשיחא. -, ראש עיריית מעלות ארקדי פומרנץ

 המשנה לראש העיר ומחזיק תיק הספורט יורי קוצ'ר, 

 תרשיחא. -, מנהל עמותת הספורט העירונית מעלותעידן כפיר

 תרשיחא ומנהל האליפות. -, מנהל מועדון השחמט "עצמה" מעלותשון לויטן

 , יו"ר האיגוד הישראלי לשחמט.  צביקה ברקאי

 , מנכ"ל האיגוד הישראלי לשחמט. גיל בורוחובסקי

 

 

 

 

 

 



     

 לכבוד 

 שון לויטן, מנהל האליפות 

 Shonlev2107@gmail.com מייל: 

 

   10טופס הרשמה לאליפות ישראל לקבוצות עד גיל 
 

 שם המועדון: ____________________________________________ 

 ____________________________________________ שם הקבוצה: 

 

 ______ ____ ₪ בתאריך _____ ____שולם תשלום ע"ס ______

 

 מייל לשליחת קבלה: __________________________________ 

 

 : רשימת השחקנים

 תאריך לידה  שם השחקן מס' שחקן  מס"ד
כרטיס  
 שחמטאי 

 תקף/לא תקף 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

 ________________________ שם מלווה / מדריך הקבוצה: 

 טלפון נייד: ________________ 

 

 הנני מאשר שקראתי את תקנון האליפות והמועדון מקבל את כל התנאים הרשומים.

, במידה ולא המועדון מתחייב לשלם  חקני הנבחרת כרטיסי שחמטאי בתוקףלכל ש 
 עבורם. 

 

____________    _            __    _________          __        ___________      ____ _________ 

 חותמת המועדון                       תאריך     חתימה                       שם מורשה החתימה               
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