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 .26/03/2021-19/03מרץ  -2021גמר אליפות ישראל בשחמט לבנות לשנת 
 

יתקיימו בחופשת פסח, בין   2021לבנות לשנת גמר אליפות ישראל בשחמט תחרויות 
 .  5,ו'בניסן עד י"ג בניסן במועדון השחמט אשדוד, רחוב הארז  19/03-26/03/2021תאריכים 

 .18ועד גיל  10מגיל  תחרויות פתוחות לכל בת בעלת אזרחות ישראליתה
  -. ג(2009) 12תחרות עד גיל -. בואילך(  2011)ילידות  10תחרות עד גיל  -: אפרטי התחרות
. בכל  (2003) 18תחרות עד גיל  -ה( 2005). 16תחרות עד גיל  -ד (2007).14תחרות עד גיל 

  10סיבובים בשיטה שוויצרית או ליגה. במידה וירשמו לתחרות פחות מ 7תחרות יתקיימו  
   .שחקניות האיגוד השחמט יחליט על שיטת התחרות לפני פתיחתה

 ת.שניו 30דק'+  90: קצב המשחקים
, ולפעול לפי תקנות מעודכנות ליום  הצהרת בריאות חתום עלשחקניות לעל ה ת לימי קורונה:מגבלו

במקום  יההשהזמן במשך כל  חובה - . מדידת חום לפני כניסה לאולם המשחקים. עטית מסיכההתחרות
 ! אין כניסה לאולם המשחקים למאמנים ומלווים. המשחקים

 
 .  9:45. טקס פתיחה בשעה 9:00החל משעה  19/03/2021: התייצבות: יום שישי לוח זמנים

 שעות  תאריך  יום סיבוב  שעות  תאריך  יום סיבוב 
 15-19 24/3/21 רביעי  5 10-14 19/3/21 שיש 1
 10-14 25/3/21 חמישי 6 10-14 21/3/21 ראשון  2
 10-14 26/3/21 שישי 7 10-14 22/3/21 שני 3
     10-14 24/3/21 רביעי  4

 .7טקס סיום יתקיים בתום סיבוב 
₪, ובאישור  50הרשמה באיחור על בסיס מקום פנוי, בתוספת חובה!  15/03/2021עד : ההרשמה ההרשמה

  120)₪   180הטופס המצורף ולבצע העברה בנקאית ע"ס באמצעות במייל יש להירשם איגוד השחמט בלבד. 
 (ק"מ ממקום התחרות 100לשחקניות שמתגוררות מעל  ₪

. מועדון שחמט אשדוד. ניתן לבצע העברה בביט  680311מספר חשבון  004: בנק דיסקונט סניף פרטי בנק
 arkadi.riabuhin@gmail.comמאיה כהן. את טופס רישום שחקן יש להעביר למייל:  8543393-052 לטלפון

שחקניות להיות  העל כל כושר ישראלי ובינלאומי. - : התוצאות ידווחו למדדיווח תוצאות וכרטיס שחמטאי
 ש"ח 70דמי דירוג בסך  או לשלם ת כרטיס שחמטאי בתוקףובעל

 זכאות לייצוג באליפויות אירופה ובאליפויות העולם  
 זכות)א. אלופת ישראל בכל אחת מהקטגוריות תקבל אירוח מלא על חשבון המארגנים 

 . אלופת ישראל ( טיסה, מיסים ומאמנים) וכן מימון מלא של ההוצאות הנוספות( שחקנית מוזמנת 
 .לאליפות אירופה והסגנית יוצאת לאליפות השנייה בוחרת אם לצאת לאליפות העולם או

 זכות)תקבל אירוח על חשבון המארגנים  (חמש בסה"כ)ב. סגנית אלופת ישראל בכל אחת מהקטגוריות 
 ח"ש 1500 בסך מלגהבתחרות שבה לא בחרה האלופה. כל אחת מסגניות האלופות תקבל  (שחקנית מוזמנת 

אם האליפויות   .בכל הקטגוריות זכאיות להשתתף על חשבונן 3 4למימון חלק מההוצאות הנוספות. מקומות 
 2022לא יתקיימו עקב מגפת הקורונה, זכות הייצוג תסתיים ברגע שתסתיים האליפות הבאה בשנת 

 המקומות הראשונות בכל התחרות יקבלו גביעים , מדליות למצטיינות.   3הזכות ב :פרסים
 בזק   קרב-דו (4בוכהולץ ,  (3תוצאות בין שחקניות,  (2, 1בוכהולץ קאט (1:  שובר שויון

( מספר  3 תוצאה בין השחקניות. 2ברגר.  1 שחקניות  14, או אם תשתתפנה פחות מבתחרות בשיטת ליגה
 ( מספר משחקים בשחור4ניצחונות 

  arkadi.riabuhin@gmail.com .פרטים נוספים: ניתן לפנות למנהל תחרויות ארקדי ריאבוכין במייל 
 052-8902982טלפון:

 ה."רסוק שופטת פידרב אמן אנג'ליקה בו –שופטת ראשית 
 

 גיל בורוחובסקי                            משה קציר        ארקדי ריאבוכין                          
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 יו"ר ועדת הנוער                       מנכ"ל  איגוד השחמט                 מנהל התחרויות               
 
 
 
 

 לכבוד: מועדון שחמט אשדוד.  
 . 2021טופס הרשמה לגמר אליפות ישראל לבנות 

 יש לשלוח את הטופס יחד עם העתק ההעברה הבנקאית למייל: 
Arkadi.riabuhin@gmail.com 

 
    עד גיל  2021הנני מבקש להירשם לגמר אליפות ישראל לבנות לשנת  

 במועדון שחמט אשדוד. 19/3-26/3/21שיתקיים בין תאריכים     _________
 
   

 }{בוצע העברה בנקאית בתאריך______________ 
 

 מייל טלפון  מספר השחקן  שם 
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