
 

 

 2019 לשנת 8עד גיל לילדים  מהירבשחמט אליפות ישראל הזמנה ל
  

בכפר הירוק תתקיים , 16:30-10:00, בין השעות , ו' בניסן תשע"ט11.4.2019, ביום חמישי

 .8גיל  עד לילדים אליפות ישראל בשחמטלמוקדמות תחרות ה

ואילך. בנים ובנות שהעפילו מהמוקדמות בחנוכה לגמר  2011 : ילידי שנתזכאים להשתתף 

 םמוממלאי מקו לגמר העוליםת אינם זכאים להשתתף בתחרות זו! רשימ במבשרת ציוןשיתקיים 

 . כאן<   ---מופיעה 

 .9:30-10:00 בין השעות( חובה! -הרשמה מראש לאחר ) במקום התייצבות: זמניםהלוח  

מתבקשים ם משתתפיהכל לערך.  16:15בשעה  :טקס הסיום. 10:15בשעה  :טקס הפתיחה 

 ם.טקס הסיו תוםלהישאר עד 

 שניות למסע. 5דקות לשחקן ועוד  20של  סיבובים בשיטה השוויצרית בקצב 6: שיטת התחרות

ב להיות בעל כרטיס שחמטאי חייולכן כל שחקן לי ישראהכושר היוכרו למד  וצאות התחרותת 

במהלך  למד כושר נוספות מאפשר להשתתף בתחרויות)ה כרטיסהתשלום עבור ה ף. תוק-בר

 .  כאן <  --- יתבצע באתר האינטרנט של האיגוד (השנה

  לתחרות זו בלבד.₪  40 דירוג" על סךאפשרות חלופית היא לשלם "דמי 

 .בוכהולץ. 3ת המשחק)ים( בין היריבים. ()ו. תוצא2. 1. בוכהולץ קאט 1 :התרת שיויון נקודות

 .. מספר נצחונות4

  .: לשלושת הראשונים יוענקו גביעיםרסיםפ

, שייערך, כאמור, גמרהשתתפות ביקבל זכאות למשתתפים  10כל מאחד : מפתח עליה לגמר

 .  כאן <  ---כל הפרטים על הגמר נמצאים   .2019באפריל  12-18במבשרת ציון, בתאריכים 

 ₪. 100 –לאחר מכן  3.4.2019למשלמים עד ₪  70 :י ההשתתפותדמ

של  801ע"ש אלמוג בורשטיין בסניף  3449395את התשלום יש לבצע בהעברה לחשבון מס' 

נא  תשלוםלאחר ביצוע ה. 0544979447המאפשרת תשלום לטלפון בנק לאומי או באפליקציה 

ועדכון לגבי  , מספר שחקן באיגודבצירוף שם ומשפחה 0544979447 -לשלוח סמס/ווטסאפ ל

( צ'ק בדואר לאלמוג בורשטיין, 28.3.2019-עד ה. אפשרות נוספת היא לשלוח )הרשמההביצוע 

רשם באיגוד לפני ילה חייבים שחקנים חדשים באיגוד . 6108102יפו -אביב-, תל8202ת"ד 

 .  כאן < ----ההרשמה לתחרות 

 . 0544979447אלמוג בורשטיין  – לפרטים נוספים

 ם המשחקים. אולמאמנים לאו /ו על פי החלטת ועדת הנוער לא תתאפשר כניסה של הורים

ניתן יהיה לרכוש מזון בסמוך למקום המשחקים.  בשפע חנייה חופשיתא הקדימו להירשם. אנ

 החלטת השופט הראשי היא סופית ואינה ניתנת לערעור. .מקוםקרבת ב

 

 בברכת הצלחה באליפות,

 

 אלמוג בורשטיין                      גיל בורוחובסקי                              משה קציר           

 מנהל האליפות                        מנכ"ל האיגוד                            ר ועדת הנוער יו"      

http://chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=2745
http://chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=2745
http://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx
http://chess.org.il/Files/ContentPageFiles/%D7%92%D7%9E%D7%A8%20%D7%92%D7%99%D7%9C%208%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202019%20%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%942019241010358067212.pdf
http://chess.org.il/Register/Register.aspx

