
 
 

 תחרויות הגמר - 1028 לשנת נוער בשחמטלילדים ואליפויות ישראל ל
 

  1028  מרץב 12-11בין התאריכים  ,יתקיימו בחופשת הפסח 1028 בשחמט לשנתר של אליפויות ישראל לנוער תחרויות הגמ
 .(סמוך לצומת הכפר הירוק)רמת השרון , כפר הירוקב ,(ח"בניסן תשע ג"י-'ו)
 

 ,ומהתחרויות במגזר הערבי, 1027דצמבר , ח"בחנוכה תשעשנערכו שעלו מהתחרויות המוקדמות  ,ת המשתתפיםורשימ
  http://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=2387 :באתר האיגוד  ותמופיע

 
קצב . סיבובים בשיטה השוויצרית 2בכל תחרות יתקיימו ; 21גיל . ד;  21גיל . ג;   21גיל . ב;  20גיל . א: פרטי התחרויות

כלומר , יחולו חוקי סופיה אלהבאליפויות  .(שיטת פישר)של חצי דקה לכל מסע  תוספת+ הקרבות יהיה שעה וחצי לכל שחקן 
 .של שחור 10-ה להסכים תיקו לפני מסע/לקבל/אסור להציע

 
 .נא לדייק. 2025טקס הפתיחה יתחיל בשעה . 0230 עד השעה,11/3/1028, 'היום  :התייצבות: לוח הזמנים

 שעות תאריך יום סיבוב שעות תאריך יום סיבוב

 2100-2000 17/3/28 שלישי 1 2500-2200 11/3/28 חמישי 2

 2200-2500 17/3/28 ישליש 7 2100-2000 13/3/28 שישי 1

 2100-2000 18/3/28 רביעי 8 2100-2000 15/3/28 ראשון 3

 2100-2000 12/3/28 חמישי 2 2200-2500 15/3/28 ראשון 4

  2100-2000 11/3/28 שני 5

 
מלווים לאולמות המשחקים אלא בחמש הדקות הראשונות של כל /הורים/על פי החלטת ועדת הנוער לא תותר כניסת מאמנים

 .כל המשתתפים מתבקשים לכבד בנוכחותם את הטקס. 2130בשעה  12/3/28' הטקס הסיום יתקיים ביום .        סיבוב
 

 לחשבון (ק'או להפקיד צ) העברה בנקאית ולבצע להזמנה זוספח טופס הנבאמצעות הבמייל יש להירשם ! הרשמה מראש חובה
את שם  -נא לציין בפרטי ההעברה הבנקאית  . ש אלמוג בורשטיין"ע /3444354' חשבון מס ,(יפו) 802סניף , בנק לאומיב

מ "ק 200מעל שחקן המתגורר ל₪  280)₪  110 הם בסך של ההרשמה דמי .(21ישראל ישראלי , למשל) קבוצת הגיל +השחקן 
 !הרשמה ללא תשלום אינה תקפה .(ממקום התחרות

 
עד , מנהל התחרות ,עבור חגי פרנק hf2800@gmail.com  למייל (בצירוף העתק ההעברה או ההפקדה) לשלוח את הטופסיש  

  !!!יוזמנו ממלאי המקוםלאחר תאריך זה . 8.3.28
 

על כל  .גם למד כושר בינלאומי נהתדווחוהן  ישראלי ת תקפות לצורכי דירוג ומד כושריוהתחרוכל תוצאות  :שחמטאיכרטיס 
 .1028כרטיס שחמטאי בר תוקף לשנת י להיות בעל יםהמשתתפ

 
 (.פרטים למטה) חייבים לציין זאת בטופס ההרשמה או ארוחות /ושחקנים הזקוקים ללינה  :וכלכלה לינה

  
 

 . יחולקו גביעים לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה: פרסים
 .וביוון ספרדבאליפויות העולם וב לטביהב זכאות לייצוג באליפויות אירופה

מימון וכן  (זכות שחקן מוזמן) על חשבון המארגנים מלאאירוח יקבל  (כ"בסה ארבע) טגוריותהקאחת מאלוף ישראל בכל . א
בוחר אם לצאת לאליפות העולם או לאליפות אירופה והסגן  ישראלאלוף  (.מיסים ומאמנים, טיסה) ההוצאות הנוספותמלא של 

 .יהייוצא לאליפות השנ
בה בתחרות ש (זכות שחקן מוזמן) יקבל אירוח על חשבון המארגנים( כ"בסה ארבע)הקטגוריות אחת מאלוף ישראל בכל  סגן  .ב

בכל  1-3 מקומות. למימון חלק מההוצאות הנוספות ח"ש 2/00בסך  לגהימ כל אחד מסגני האלופים יקבל . לא בחר האלוף
 .הקטגוריות זכאים להשתתף על חשבונם

 .י הזכאים "ע ינוצלולא גם אם למקומות יותר נמוכים  יעברו לא זכויות אלה
 עד ו 20העולם עד גיל ת יואליפו. באוגוסט 30- 22 ין התאריכיםב ,בירת לטביה ,ריגה בעיר יתקיימות אירופה יופואלי

עד ו 21ת העולם עד גיל יואליפו .בנובמבר 21 – 3 בין התאריכים ספרדבש יגו דה קומפוסטלהיסנט בעיר יתקיימו 21גיל 
 .בנובמבר 2 - אוקטוברב 22בין התאריכים  חצי האי חלקידיקי  שביווןיתקיימו ב 21גיל 

התוצאה בין , בוכהולץ, (בלי היריב בעל התוצאה הנמוכה ביותר) 2קאט בוכהולץ  : יותר לפי סדר העדיפות הבאשוויון נקודות 
 .דו קרב בתנאים שיקבעו, השחקנים

שיהווה גם )  שופט בינלאומי, אלמוג בורשטיין –שופט ראשי .  hf2800@gmail.com חגי פרנק: גמריםמנהל ה :לפרטים נוספים
-כגון נגעת)שום חוקת השחמט יקבלו על ידי שופטים אחרים בנושאים הקשורים ליתורים על החלטות שיאינסטנציה לערע

נוהליים הנוגעים לכלל השחקנים /תקנוניים/על החלטות בנושאים עקרוניים .( 'נפילת דגל וכו, מסעים בלתי חוקיים, נסעת
, של השופט הראשי או מנהל הגמרים ניתן יהיה לערער בפני ועדת ערעורים(  'שוברי שוויון וכו, לוח הזמנים, כגון)בתחרות 

  .שהרכבה יפורסם בהמשך
לרבות דחיית מועד תחילת הסיבוב השני )בהתאם לנסיבות ך שינויים שיידרשו הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לערו

 (.בכמה דקות" הכפולים"בימים 
 

 גיל בורוחובסקי                         משה קציר                    אלמוג בורשטיין                  חגי פרנק                    
       

 איגוד ה  ל"מנכ                       ר ועדת הנוער"יו                השופט הראשי               מנהל התחרויות             
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 :תחבורה ציבורית
 

 11, 17, 18, 12, 52, 532, 515, 511, 575, 570, 571 :ג "ומר א"מת

 17, 18, 117, 11, 512 :ומהרצליה  ש"מרמה

   532, 515, 511, 512: א מרכז"ת רכבת מתחנת

 212, 212, 515, 511, 532: גלילות מצומת

 12, 25: אונוריית וק יהוד, ת"מפ

 212 :מכפר־סבא

 212 ,575, , 571: העין מראש

 .במספר מקומות בכפר חניה ללא תשלוםעשרות מקומות 
 

 :ולינה כלכלה
 

 תפעלש" הפרש"בקפטריית פופקורן ועוד , ממתקים, חמה וקרה שתיה, בייגל טוסטים, בצהריים ניתן לרכוש פיצות
. (יום קודם) בהזמנה מראשלארוחה ₪  10של מחיר ב" פרש"להזמין בחמות ניתן  או ערב/ו ארוחות צהריים. במקום

לאדם ליום ₪  215 :ארוחת בוקר+ מחיר לינה .  לינה בתנאים נוחים מאד בחדרים היפים של הכפר הירוק !הכל כשר
שחקנים הזקוקים ללינה . (בחדרים של שניים)₪  275או ( בחדרים של שלושה)₪  250או  (ארבעהבחדרים של )

 .ע מראשלא נוכל להבטיח לינה למי שלא יודי   . חייבים לציין זאת בטופס ההרשמה
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 1028נוער ישראל לילדים ולות טופס הרשמה לגמר אליפוי
   יש לשלוח הטופס יחד עם העתק ההעברה הבנקאית

     hf2800@gmail.com    :לחגי פרנק

תקיים יש_ _______עד גיל   1028הנני מבקש להירשם לגמר אליפות ישראל לנוער בשחמט לשנת 
 .כפר הירוקב ,(ח"ניסן תשע ג"י-'ו) מרץב 12-11בין התאריכים 

 . _______________: לחשבונכם בתאריך ( ק'הפקדת צ) ביצעתי העברה בנקאית]  [ 
 

 .נא לפרט בהערות, אם כן.      לא  / כן :   זקוק לארוחות צהריים.  לא/ כן !(:   חשוב) זקוק ללינה
 

 
 

   

 מספר שחקן טלפון כתובת שם השחקן
 

 
   

 שייך למועדון תאריך לידה דואר אלקטרוני .ז.מספר ת
    

 תאריך  חתימה 
 (המיותראת מחק )תחבורה ציבורית / רכב פרטי/ הסעה מהמועדון:  מגיע ב

 
 :הערות
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