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 2021 ותיקיםולבשחמט הזמנה לגמר אליפות ישראל 

,  2021בנובמבר  7 –באוקטובר  31בין התאריכים  תיקים תתקיים וולבשחמט אליפות ישראל על גמר התחרות  

 .  1עקרון, ברחוב המייסדים  תבהיכל התרבות של קריי

כושר  ה. התחרות תדווח למד שניות למסע 30+  דקות 90סיבובים.   7תחרות שוויצרית בת    שיטת התחרות:

 בינלאומי רגיל. למד הכושר הישראלי וה

(  4( בוכהולץ 3   1( בוכהולץ קאט 2( מפגש בין השחקנים )בתנאי שכולם שיחקו מול כולם( 1:  ןשוויו  ישובר

 (מספר ניצחונות  5מספר משחקים בשחור  

ומעלה או שחקנים   2200בעלי מד כושר  או קודם לה( 1956)ילידי  ומעלה 65שחקנים בני : זכאים להשתתף

   שעלו משלב חצי הגמר. 

  –₪. לאישה המצטיינת   1,000  –₪; רביעי  2,000  –₪; שלישי  3,000  –₪; שני    4,000  –ראשון : פרסיםה

₪.   12,000 – ₪. סה"כ פרסים  1,000  –או קודם לה(  1941ומעלה )ילידי  ₪80; למצטיין מגיל  1,000

  במקרה של שוויון נקודות יחולקו סכומי הפרסים הכספיים.

 : לוחות הזמנים 

 09:45שעה ב – פתיחההטקס  ; 09:30שעה עד ה 31.10יום ראשון,  בבמקום התייצבות 

 10:00  7.11  איום  - 7סיבוב  10:00  3.11  ' דיום  - 4סיבוב  10:00  31.10', איום  - 1סיבוב 

 15:00- ב 7.11  סיום: יום אהטקס  10:00 4.11 ' היום  - 5סיבוב  10:00  1.11'  ביום  - 2סיבוב 

  10:00  5.11ו' יום  - 6סיבוב  10:00  2.11  ' גיום  - 3סיבוב 

 

ק"מ( ממקום המשחקים יקבלו סך של   100-ק"מ )אך פחות מ 50-שחקנים המתגוררים במרחק של יותר מ

ק"מ   100-שחקנים המתגוררים במרחק של יותר מ  הנסיעה/אש"ל שלהם.₪ לכיסוי חלק מהוצאות  700

 ₪ לכיסוי חלק מהוצאות הנסיעה/אש"ל שלהם  1,000ממקום המשחקים יקבלו סך של  

 סאפאו בווט almogbu@walla.comלאלמוג בורשטיין במייל כדי להירשם יש לשלוח הודעה על כך : הרשמה

 ! 2021באוקטובר  20 –המועד האחרון להרשמה  ההרשמה אינה כרוכה בתשלום. . 0544-979-447

 

 , בברכה      

 נתן בירנבוים                 אלמוג בורשטיין  ד"ר צביקה ברקאי   גיל בורוחובסקי 

 יו"ר ועדת הוותיקים                שופט ראשי            האיגוד   יו"ר        האיגוד  מנכ"ל 
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