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 זי מגזר הדרומוקדמות אליפות ישראל בשחמט ל

  

להשתתף במוקדמות אליפות ישראל  את קהל השחמטאים הצעירים נהמזמי תנועת הנוער הדרוזי
  .בשחמט לגילאי ילדים ונוער

   .06-07/01/2023 התאריכיםבין  ,פקיעין במתנ"ס תיערךהאליפות 

  :זכאים להשתתף

  .ואילך 2015ילידי שנת  - 7גיל 

  .1320-4120ילידי שנת  - 9גיל 

  . 1120-2120ילידי שנת  - 11גיל 

  . 9200-2010ילידי שנת  - 13גיל 

  .7200-8200ילידי שנת  - 15גיל 

  שניות למסע. 10דקות למשחק +  50סיבובים שוויצריים בקצב של  6 שיטת התחרות:

  :  לוח הזמנים

  . 11:00יתקיים בשעה  טקס הפתיחה. 10:30, בשעה 06/01/2023', ויום  התייצבות

     11:00-13:00, 06/01/2023', ויום  :1סיבוב 

    13:30-15:30 ,06/01/2023', ויום  :2סיבוב 

     16:00-18:00 ,06/01/2023', ויום  :3סיבוב 

  10:00-12:00, 07/01/2023', שיום  :4סיבוב 

   12:30-14:30, 07/01/2023', שיום  :5סיבוב 

  15:00-17:00, 07/01/2023', שיום  :6סיבוב 

  נדרשים לכבד בנוכחותם את הטקס. כל המשתתפיםטקס הסיום יתקיים לאחר הסיבוב האחרון. 

  משתתפים.  10קטגוריה תפתח בתנאי שישתתפו בה לפחות 
 .מספר המקומות מוגבל וההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד 
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(ללא היריב שצבר הכי מעט  1-. בוכהולץ קאטאיוכרע על פי סדר העדיפויות הבא:  :שוויון נקודות
  דו קרב בין השחקנים ה.פרפורמנס  ד.מספר נצחונות ג. בוכהולץ  ב.נקודות) 

תוענקנה  4-6עים. לזוכים במקומות הראשונים בכל תחרות יוענקו גביהמקומות  3-לזוכים ב: פרסים
  מדליות.

  . םעולי שני -משתתפים  20יותר מ,  דעולה אח -משתתפים  20פחות מ  :עולים לגמר (בפסח)

  ₪ 120 –דמי השתתפות 

  הרשמה ללא תשלום אינה תקפה! – הרשמה ותשלום מראש חובה

 מקום פנויבמועד מאוחר יותר על בסיס  , הרשמה12:00בשעה  2023/01/03 תאריך עד הרשמה
  ₪  50ובתוספת תשלום בסך 

. ניתן לשלם ולבדוק את תוקף בר תוקףלהיות בעלי כרטיס שחמטאי  חייביםכל השחקנים המשתתפים 
ניתן לשלם דמי דרוג (למי שאין כרטיס   www.chess.org.il 4376276-03  הכרטיס באתר האיגוד 

  שיהיה תקף גם למוקדמות .שנתי או לרכוש כרטיס ₪   60 ) בעלות שלבתוקף

  052-9462994 –ואפי ח'יר ושופט לפרטים: מארגן התחרות 

  054-8687895נוהאד עאמר : |  054-8159955סמאח ח'יר : 

  גורבנוב אנדריי ראשי| שופט  שון לויטןמנהל התחרות 

  האיגוד שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות.

  בלבד! ההשתתפות בתחרות הינה עבור שחקנים מהמגזר הדרוזי והרשומים במועדוני המגזר הדרוזי

        

  בברכת הצלחה בתחרות, 

  

  והאד עאמר נ                   קלארניר                   ואפי ח'יר       גיל בורוחובסקי                

 ירכזת שחמט במגזר הדרוז    וועדת הנוער יו"ר מנכ"ל האיגוד השחמט    יו"ר המועדון המארח  


