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 2022לשנת  8ועד גיל  12אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 
 לכבוד 

  מנהל מועדון השחמט
 

 שלום רב,
ואילך(, תתקיים השנה ביום  2014)ילידי שנת  8ואילך( ועד גיל   2010)ילידי שנת  12אליפות ישראל לקבוצות עד גיל 

 כל המועדונים מוזמנים לשלוח קבוצות לאליפות. , בשערי תקווה בהיכל הטוטו , בפ"תש איירב י"ח ,  19/05/22, חמישי
 

 תקנון האליפות
של ארבעת השחקנים הגבוהים ביותר סיבובים שוויצריים כאשר הדרוג הראשוני נקבע ע"פ מד כושר ממוצע  שישה

 (. הראשוניםבמד הכושר הנ"ל באותה קבוצה )לא בהכרח השחקנים הרשומים בארבעת הלוחות 
סדר הלוחות הוא קבוע . שחקנים שהיעד שבכל קבוצה מותר לרשום ארבעה  לוחות. ארבעה על יתקיימו המשחקים

 ואינו ניתן להחלפה לאחר תום מועד ההרשמה. 
 לכל שחקן.  שניות למסע, 5ועוד  דק'   15 – מהירבקצב סיבובים  6יתקיימו 

הדקות האחרונות לסיום כל    20-בבתחילת כל סיבוב על מלווי הקבוצות לרשום הרכבים בטפסים שיחולקו להם. 
 לשחק ושופטי התחרות.  סיבוב יישארו באולם המשחקים רק שחקנים שטרם סיימו

 . התחרות היא בהתאם למסמך הסטנדרטיזציה של ועדת הנוער
 

 שיפוט
 ההחלטה הסופית. הינה של השופט הראשי  החלטתו 

 
במקרה של מספר לא זוגי של קבוצות  .אין נקודות בונוס. נק' לקבוצה לניצחון 4עד שיטת הניקוד היא ניקוד אישי, 

 .נקודות 2של    BYEהקבוצה החופשית בכל סבוב מקבלת
 

 התרת שוויון נקודות
. מספר ניצחונות קבוצתיים. 4  בוכהולץ קבוצתי.. 3קבוצתי.  1-בוכהולץ קאט. 2. התוצאה בין הקבוצות האמורות. 1
 . התוצאה העדיפה בלוח הגבוה יותר. 5

. על כל השחקנים להיות בעלי כרטיס שחמטאי בר תוקף  ישראלי בלבד   תוצאות התחרות מדווחות לצרכי מד כושר
 דמי דירוג(.   ₪ לדמי ההרשמה עבור  40עומד בתנאי זה, יש להוסיף    לכל שחקן שלא) 2022לשנת 

 
 הרשמה 

   .60התחרויות יחד מוגבל ל  2ב הכללי הקבוצות  מספר אך , קבוצות מספר לרשום  מוזמן מועדון כל
 . ב"פתש באייר י"ב, 2022 מאיב 13, שישיתאריך אחרון לרישום: יום 

   .יש להירשם באמצעות הטופס המצ"ב
 

לקבוצה    160  :תשלום למספר:  ₪  בפייבוקס  או  לחשבון     052-3970167בביט  בנקאית  בהעברה  בבנק    296823או 
 573מזרחי סניף 

 תקפה.הרשמה ללא תשלום בפועל אינה  , hf2800@gmail.comלשלוח למייל  יש את הטופס 
 

 : ליום התחרות  לוח הזמנים
 .3080-039בין השעות     התייצבות:

 .4509בשעה            :טקס הפתיחה
 .0010בשעה התחלת סיבוב ראשון: 

 .0315 בשעה   : )משוער(טקס סיום
 

 פרסים:
 לשלוש הקבוצות במקומות הראשונים יוענקו גביעים ומדליות. 

 לקבוצה המפתיעה יחולק גביע )הפרש הגבוה ביותר מהדירוג הראשוני לדירוג הסופי(.
 ים מצטיינים על כל לוח יזכו במדליות . שחקנ

 

 )רצוי בהודעה או במייל שלעיל(.  052-3970167חגי פרנק  ניתן לפנות למנהל התחרות  לפרטים נוספים: 

 ך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות. הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לערו

 

 בברכת הצלחה בתחרות,
 

                                                         גיל בורוחובסקי                   ליאורה טושינסקי                         חגי פרנק                    יוסי דגן                
 מנכ"ל  האיגוד                    מקומי שערי תקווה יו"ר ועד             האליפותמנהל     מוא"ז שומרון ראש 
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 חניה: 
 . להיכלבסמוך    חניה ללא תשלוםשרות מקומות  ע
 

 :כלכלה
   , שתיה קרה וממתקים.פיצותלרכוש   אפשרותתהיה   במהלך היום

 __________________________________________________________________________________ 
 

 לכבוד  
   ד"ר חגי פרנק 

 מנהל התחרות 
 hf2800@gmail.comמייל 

 

 )מחק המיותר(     8ועד גיל  12הרשמה לאליפות ישראל לקבוצות עד גיל  הנדון: 
 

 שם המועדון ____________________________________. 
 

 שם הקבוצה ____________________________________. 
 

 הרשמה ___________________________. כתובת מייל לקבלת אישור  
 

 שילמתי בתאריך _______________ בביט/פיבוקס/העברה בנקאית 

 
 רשימת השחקנים 

 'מס שחקן 'מס שם השחקן  ת.ז. תאריך לידה  כרטיס שחמטאי 
     1 
     2 
     3 
     4 
     5 
     6 

 
 

 _______________________. שם מלווה/מדריך  הקבוצה   
 
 טלפון נייד ____________________.  

 
 

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

 . או לשלם דמי דרוג לכל שחקני הנבחרת כרטיסי שחמטאי בתוקף , במידה ולא המועדון מתחייב לשלם עבורם
 
 
 

 _______   _________________ __________  ____________________    ________ 
 שם מורשה החתימה                חתימה                             חותמת המועדון                     תאריך 
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