
 

 

 

 2202 לשנת  ערדב ישראל בשחמטהזמנה לגמר אליפות 

 
 שחמטאים יקרים, 

 לנשים.  34-וגמר אליפות ישראל ה 41-ה יפות ישראל הנכם מוזמנים לגמר אל

 יס ועיריית ערד. ף ובתמיכת מפעל הפתובשי , ₪  110,000  הינה  קרן הפרסים הכוללת

 

 . 4המשחקים יתקיימו בהיכל הספורט ערד, רח' יאשיהו  מיקום:
 

  9באליפות הנשים יתקיימו  .השוויצרית סיבובים בשיטה   9יתקיימו  באליפות הפתוחה •

 . ת ליגה סיבובים בשיטת בשיט 

ותוספת  החל מהמסע הראשון שניות למהלך  30דקות עם תוספת  90 ם הוא קצב המשחקי •

 . 40דקות אחרי מסע  30

  המכשיר נמצא . אם סד הפ היא )או הרעשתו( לק רוני דואלקטמכשיר   אחזקת ענישה על  ה •

 . לא יהיה עונש  –שירים מכ  יסוף מרוכז לאאו במקום בחזקת השופטים 

 . לוח הזמניםהסיבוב לפי תחילת דקות ממועד  30עד  –זכות איחור  •

במכנסיים  הגיע אין ל כבד את המעמד ולהתלבש באופן הולם. השחקנים לעל  – וש קוד לב •

 . כפכפיםאו   גופיות,  קצרים 

ר  , שם יהיה ניתן גם לעקוב אח בקישור זה  שימותבר יע ר המופהסד השחקנים יוזמנו לפי  •
 אישורי וסירובי השתתפות. 

 
 . יפות הנשיםעבור אל ובקישור זהעבור התחרות הפתוחה,   בקישור זהעדכנות תמ  – שימות משתתפיםר

 ספים. ובאתרים נו  בקישור זה, אליפות הנשים תשודר קישור זהבאליפות הפתוחה תשודר ה  – שידור

 

 ות זמנים: לוח

 קס בנוכחותם. טלכבד את ה  מחויבים. כל השחקנים :1516בשעה  5/12-ביום ב' ה הפתיחה: טקס 

 שעה  תאריך  יום  סיבוב  שעה  תאריך  יום  סיבוב  שעה  תאריך  יום  סיבוב 

 15:00 11/12 ' א 7 15:00 8/12 'ה 4 17:00 5/12 ' ב 1

 15:00 12/12 'ב 8 10:00 9/12 ' ו 5 15:00 6/12 ' ג 2

 13:00 13/12 'ג 9 18:30 10/12 מוצ"ש  6 15:00 7/12 ' ד 3

 

לכבד את הטקס  מחויביםכל השחקנים  . משחקים, מיד לאחר תום ה13/12- ביום ג' ה טקס הסיום:

 . בנוכחותם

https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=4330
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=34592
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=34593
https://view.livechesscloud.com/#0ebdf85d-fd2e-4127-8b10-2e15f9a3cb16
https://view.livechesscloud.com/#88cd036d-bef7-4f57-9413-f9fa032f628b


 

 ן: וברי שוויוש

 ה:הפתוח  אליפותב

 ( ריב בעל מספר הנקודות הנמוך ביותר ללא הי) 1-קאט  בוכהולץ .1

 בוכהולץ  .2

 ראש בראש  .3

 צחונות ינמספר  .4

 ת ביצועים )לפי הטבלה באתר האיגוד( רמ  .5

 נשים: ה  אליפותב

 ברגר  .1

 ראש בראש  .2

 צחונות ימספר נ .3

 ים בשחור מספר משחק .4

 )לפי הטבלה באתר האיגוד( רמת ביצועים  .5

 

 אתר האיגוד לפי טבלאות הקובעות הן  ה

 

 ם: פרסי

 האליפות הפתוחה  מקום 

 ₪  85,000 קרן פרסים

 אליפות הנשים 

 ₪  25,000קרן פרסים 

 הערות 

1 ,00020  ₪ הפרסים הכספיים  נקודות,   במקרה של שוויון ₪  10,000 

ם  )מחצית לפי המיקו יחולקו לפי שיטת הורט

 .הסופי, ומחצית שווה בשווה(

ומעלה   2550שחקנים בעלי מד כושר 

ומעלה   2300ושחקניות בעלות מד כושר  

לפי  ישראלי או בינלאומי ) באליפות הנשים

 יקבלו פרס מובטח (, 1.11עדכון 

 : ₪  1,500בסך 

 אם לא יזכו בפרס או שהפרס בו יזכו נמוך  

 . ₪   1,500-להפרס  יושלם   ,₪  1,500-מ

לא   –ומעלה ₪   1,500בפרס בסך אם יזכו 

 יקבלו תוספת על הפרס.

 

2 16,000  ₪ 7,500  ₪ 

3 13,000  ₪ 5,000  ₪ 

4 10,000  ₪ 2,500  ₪ 

5 8,000  ₪  

6 6,000  ₪  

7 4,000  ₪  

8 3,000  ₪  

9 2,000  ₪  

  כ"א  ₪  1,000 10-12

 

 



 

 : לינה 

  3שמורים לשחקני האליפות הפתוחה,  10מתוכם  – 2, רח' מואב במלון בוטיק יהליםחדרים  15

   לצוות. 2לשחקניות אליפות הנשים ועוד 

 . ברשימותשמופיע  זמנת השחקניםקו על פי סדר היחוליהלים בהחדרים 

 ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון : מול איגוד השחמטיתבצע לום תשה  –ללנים במלון יהלים 

 לכבוד האיגוד הישראלי לשחמט, בנקאית  או לבצע העברה  ,03-6437627

 . 488009ן  -,ח 493בנק מזרחי, סניף 

  .המופיעה מטה בטבלה לפי זכאותם כספי , ולקבל החזרקום לינהמ לעצמם ם להזמיןנישאר השחק על

 . בקישור זהת לינה ניתן לחפש מקומו  .על שם השחקן ר יינתן כנגד קבלותההחז 

רבים  מקומות לינהסייר במנהל האליפויות של ניתן לפנות ,בנושאלתמונות ממקומות הלינה ולהתייעצות 

  ושמורים  נויים אינם מופיעים באתרי ההזמנות. חלק מהמקומות הפ בסוף ההזמנה(יבה )פרטי קשר בסב

 יות. לשחקני האליפו  בינתיים

, והבינלאומי  כל מדי הכושר הם לפי הגבוה מבין הישראלי . ולהחזר הוצאותכאויות ללינה זרשימת  לן לה
 :עדכון נובמבר

 ת הפתוחה: באליפו 

  חדר סינגל ללא עלותהיו זכאים לי ואלוף ישראל המכהן  ומעלה 2600מד כושר  בעלי רבי אמנים  ●

 . במלון יהלים

 .במלון יהלים חדר זוגי ללא עלותל היו זכאיםי ומעלה  2550מד כושר  בעלי רבי אמנים  ●

 .₪  2,300 – י(יס מקום פנו סב)על דרוג לחדר סינגל עלות ש –לזכאים ללינה בחדר זוגי במלון יהלים  ●

 . ₪  2,500 עד החזר הוצאות –קום שאינם ממלאי מ  2550מד כושר רבי אמנים מתחת ל ●

 . ₪ 2250החזר הוצאות עד  – אינם ממלאי מקוםאמנים בינלאומיים ש ●

 . ₪  2250החזר הוצאות עד  – ם רבי אמניםינממלאי מקום שה ●

 . ₪ 2000ת עד או החזר הוצ – וםשאינם ממלאי מקבעלי תארים אחרים  ●

 . ₪ 2000החזר הוצאות עד  – אמנים בינלאומייםשהם ממלאי מקום  ●

 .₪  1,600החזר הוצאות עד   –אחרים ממלאי מקום  ●

 

 באליפות הנשים: 

 . הליםי  ללא עלות במלוןסינגל דר ח  –ומעלה  2300בעלות מד כושר ת ישראל המכהנת ופ ואל •

 . חדר זוגי ללא עלות במלון יהלים  – 2100-2299כושר שחקניות בעלות מד  •

 . ₪ 2,000 עד החזר הוצאות – 2000-2099שחקניות בעלות מד כושר  •

 . ₪ 1,500 עד החזר הוצאות – 1900-1999לות מד כושר שחקניות בע •

 . ₪ 500החזר הוצאות עד  – 1800-1899מד כושר עלות שחקניות ב •

 . החזר הוצאותללא  –  1800-ך מ שר נמו שחקניות בעלות מד כו  •

 

 

 

https://yehelim.com/
https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=4330
https://www.booking.com/searchresults.he.html?ss=%D7%A2%D7%A8%D7%93+%D7%99%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%94%D7%95+4&ssne=%D7%A2%D7%A8%D7%93&ssne_untouched=%D7%A2%D7%A8%D7%93&label=New_Hebrew_HE_IL_20193535465-k*N1CoxyvilYZEoa3WAjagS217291014430%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg&sid=51a217447ad0ef1ebdcd52e5bb842ac5&aid=318615&lang=he&sb=1&src_elem=sb&src=searchresults&checkin=2022-12-05&checkout=2022-12-13&group_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&sb_travel_purpose=leisure


 

 וחות: רא

 על  ,רוחות בוקר. ברוב מקומות הלינה אין אופציה לא במקוםה ארוחתוגש במלון יהלים  – ארוחת בוקר

 . בהתאם היערךקנים לשחה

 .המשחקיםלפני  לם המשחקיםנו לאויוזמ כריכים  – ארוחת צהריים

 וב מקומות הלינה אין בר .משלוחבישיבה במקום או ב במסעדת מוזה :ללנים במלון יהלים – ארוחת ערב

 ם. להיערך בהתא  קניםהשחעל  ,אופציה לארוחת ערב

 שתייה חמה וכיבוד קל. ושיוגים מהלך הסיבובב

 

 הסעות: 

   15-20קומות הלינה נמצאים במרחק רוב מ  .4בהיכל הספורט ערד, רח' יאשיהו ימים המשחקים מתקי 

  קים.כה מאולם המשחדקות הלי

 מות הלינה.ת האולם, מלון יהלים ורוב מקום מקומות חנייה רבים ללא עלות בקרבישנ

 למלון יהלים. מאולם המשחקים הלוך וחזור נה הסעות תהיי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muza-arad.rol.co.il/


 

 :האליפות צוות

 , שופט ואחראי שידורים תמנהל התחרו  –פז אבינרי מארגן בינלאומי ושופט פיד"ה 

 שופט ראשי  –שופט בינלאומי אלון שולמן 

 שופטת  –ת פיד"ה אילנה דוד שופט 

 

 :  ערעורים 

 הרכב הועדה: 

השופטים הבינלאומיים עמירם קפלן ועודד רוס,   –שופט בינלאומי עידן לביא, חברי הועדה  –יו"ר הועדה 

 שופט פיד"ה ערן לפושניאן  –ממלא מקום  

  נוהל ערעורים:

, לשופט הראשי עד בכתב בלבדלערער על החלטת אחד השופטים יגיש את הערעור,  מעונייןשחקן ה

₪. השופט הראשי יעביר את  250. לכתב הערעור תצורף אגרת ערעור בסך משחקומתום  שעה

 הערעור לידי יו"ר ועדת הערעורים, שיחליט על דרך הטיפול בפניה. 

. במקרה אחר היא תועבר לטובת האיגוד,  במלואה תוחזר אגרת הערעור –במקרה שהערעור יתקבל 

 עורים היא סופית.אלא אם כן ועדת הערעורים תחליט אחרת. החלטת ועדת הער 

 

 

 

 

 .ךים במידת הצורירוך שינות הזכות לעם אלעצמ יםשומרוהנהלת התחרות האיגוד 

 

 , פז אבינרי: תיובכל עניין ניתן לפנות למנהל האליפו

 )עדיף בוואטסאפ(  058-4577220 –ן טלפו 

 .avineri1@gmail.compaz –מייל 

 

 בברכת הצלחה,

 

 פז אבינרי          אלון שולמן                               ד"ר צביקה ברקאי              גיל בורוחובסקי       

 מנהל האליפויות                ראשי  שופט                  יו"ר איגוד השחמט            איגוד השחמטמנכ"ל 

mailto:paz.avineri1@gmail.com

