
                             
 

 לכבוד

 13.2.2020                       יו"ר ומנהלי מועדוני השחמט                                                            

 שלום רב,

  2020הזמנה לגביע המדינה לקבוצות נשים לשנת  

ביום אנו מתכבדים להזמין קבוצת נשים ממועדונך להשתתף בגביע המדינה לנשים אשר יערך 

הרצליה )מרכז  23במועדון השחמט הרצליה, רחוב השרון  ,פתש"  יירח' באכ, 20.205.22שישי 

   .         15.30 – 10.00העיר( בין השעות 

 .בבוקר במקום )חובה לדייק!( 159:-459:על כל הנבחרות להתייצב בין השעות 
 

 להלן תקנון האליפות ולו"ז:

 .כל מועדון רשאי לרשום מספר קבוצות נשים ללא הגבלה   .1

ל קבוצה כוללת רק שחקניות ,הרשומות במשחקי כ -ארבעה לוחות המשחקים נערכים על  .2

 . 2020באותו מועדון, או אינן רשומות בשום מועדון בעונת הליגה  2020הליגה 

 2020אין לשתף בגביע המדינה לנשים שחקניות הרשומות במשחקי הליגה לתשומת לב:  .3

במועדון אחר, גם אם אין להן קבוצת נשים לגביע, כמו"כ אין לשתף שחקניות זרות )זהה 

 הרכבים וסדר הלוחות כפי שנרשם בטופס הרישום.  .לתקנון גביע המדינה לגברים(

. בוביםסי 5  -שוויצרית" או ליגה " -הנרשמות שיטת האליפות בהתאם למספר הקבוצות  .4

שניות למסע לכל משחק. זווגי הקבוצות בכל  5ות לכל שחקן + דק 20מהיר", -בקצב "שח

סיבוב יעשו ע"י תוכנת מחשב. הדרוג ההתחלתי של הקבוצות יקבע לפי ממוצע מד הכושר 

בשני הסיבובים , של ארבעת השחקניות הראשונות בכל קבוצה. 1.5.2020הישראלי ליום 

 האחרונים לא יפגשו שתי קבוצות מאותו מועדון.

 0לתיקו,  1לנצחון,  2הקבוצות: שצברו  ניקוד קבוצתיהדרוג הסופי של הקבוצות יקבע לפי  .5

 להפסד.

 :)הן בשיטה שוויצרית והן בשיטת ליגה( יהיו לפי סדר העדיפויות הבא שוברי שוויון .6

. גתוצאת המפגש או המפגשים בין הקבוצות הנוגעות בדבר  ב. )כמו באולימפיאדה(א. ברגר 

 ניקוד אישי.

ולמד הכושר הבינלאומי של הפיד"ה        .תוצאות האליפות יחושבו למד הכושר הישראלי7      

 מהיר.-בשח

 הקבוצות פטורות מדמי השתתפות)!( – .דמי השתתפות8

  ₪ 6000קרן הפרסים : )יוענקו ע"י איגוד השחמט(.פרסים9

 ₪  1000פרס שלישי ₪,  2000פרס שני ₪,  3000פרס ראשון 

לשלושת הקבוצות הראשונות יוענקו גביעים, ולשחקניות בשלושת הקבוצות הראשונות 

 כל קבוצה תקבל תעודת השתתפות.מדליות. 

 קל יוגש במקום.. כיבוד 10

 .בינלאומישופט -ידן לביא ע -. שופט ראשי ואחראי על זווגי התוכנה מידי סיבוב 11

 .שופט פיד"ה-משה מאור-סגן שופט ראשי

 

 



                             
 

 :.לוח זמנים של האליפות12

 התייצבות הנבחרות לרישום במקום  9.15-9.45

 טקס פתיחת האליפות )הקבוצות מתבקשות לכבד בנוכחותן את טקס הפתיחה( 9.45-10.00

 !(דיוקב 10.00המשחקים מתחילים בשעה )1סבוב  10.00-11.00

 2סבוב  11.00-12.00

 3סבוב  12.00-13.00

 הפסקה 13.00-13.15

 4סבוב -13.15-14.15

 5סבוב  14.15-1515

 טקס הסיום של האליפות )הקבוצות מתבקשות להישאר לטקס הסיום(. 15.15-15.30

, ממולא כולל יש להירשם באמצעות טופס ההרשמה )לכל קבוצה בנפרד( המצ"ב הרשמה:.31

 ההרכב, וחתום כנדרש ע"י מנהל המועדון. 

ולאסי   idanlavi1@gmail.com את הטופס יש לשלוח לעידן לביא, מנהל התחרות במייל

 liga@chessfed.org.ilפילוסוף מנהל הליגה במייל 

 20.205.16לא יאוחר מיום שישי 

 אין הרשמות ביום הפתיחה במקום!

 מנהל הליגה.–בכל שאלה או הבהרה נוספת יש לפנות לאסי פילוסוף 

 results-chessהקבוצות הנרשמות וההרכבים יפורסמו באתר האיגוד ובאתר 

 הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לערוך  כל שינוי בהתאם לנסיבות.

 

 בברכה ובהצלחה,

            בורחובסקי                        אסי פילוסוף              גיל              עידן לביא  ד"ר שלמה קנדלשיין               

 מנכ"ל איגוד השחמט      סמנכ"ל מקצועי         שופט ראשי נשיא מועדון השחמט הרצליה 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 
 

 2020 קבוצות נשיםלינה  דטופס הרשמה לגביע המ

 

 (16.5.2020אסי פילוסוף עד יום שישי עידן לביא ול)יש לשלוח את הטופס במייל ל

 

 

 לכבוד         

                                                                idanlavi1@gmail.com מנהל התחרות –עידן לביא 

 liga@chessfed.org.ilמנהל הליגה  - אסי פילוסוף

                                   

 ,שלום רב

     2020אישור הרשמה לגביע המדינה בשחמט לקבוצות נשים הנדון: 

 

נא לרשום את קבוצת ____________ לגביע המדינה לקבוצות נשים שתתקיים ביום שישי 

 , במועדון השחמט הרצליה. 22.5.2020

 את ההזמנה ואת תקנון גביע המדינה לנשים, ומתחייבים לפעול על פיו.אנו מאשרים כי קראנו 

 הרכב הקבוצה

 מספר שחקן   שם השחקנית  לוח

1.  _________________ 

2.  _________________ 

3.  _________________ 

4.  _________________ 

 )לא חובה(_________________   .5

 

 נייד:________________  שם אחראי הקבוצה _______________

 מייל:__________________________

 בברכה,                                                             

 

___________            ______       ____________          _____________ 

                  ן    שם מנהל המועדון             טלפון                   חתימה               חותמת המועדו 

 

 

 


