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 2021במרץ   19-26ע"ש ישראל אשל, בשחמט  לנוער   גמר אליפות ישראלהזמנה ל
 

פסח,  היתקיימו בחופשת  2021לשנת  18-10 לגילאיאליפות ישראל בשחמט  על גמרהתחרויות 
האליפויות    )רמת השרון(.  כפר הירוקב תשפ"א, בניסןי"ג -, ו'2021במרץ  26-19 תאריכיםהבין 

, שהיה יו"ר האיגוד וארגן את אולימפיאדות השחמט בישראל  ישראל אשל נושאות את שמו של 
עד גיל   -. ב 10עד גיל  -א  . חמש אליפויות יתקיימו במקביל:20-של המאה ה 70-וה 60-בשנות ה

אך ורק פתוחות   16-10האליפויות לגילאי . 18עד גיל  -. ה 16עד גיל  -. ד 14עד גיל  -. ג 12
בחנוכה ולשחקנים שעלו אוטומטית לפי מד כושר.   שהתקיימו מוקדמותהלשחקנים שעלו מ

שמה פתוחה  רהה – 18 עד גיל אליפותב  .פורסמה באתר איגוד השחמט רשימת העולים
 השוויצרית.   סיבובים בשיטה 9בכל תחרות יתקיימו ומעלה.  1900לשחקנים בעלי מד כושר 

 .למסע שניות 30+ ות לשחקן דק 90: קצב המשחקים
תקנות  הולפעול לפי  הצהרת בריאות על מדי יום חתוםל יםשחקנעל ה קורונה:הת לימי מגבלו

 ! במקום המשחקים  יההשהזמן במשך כל  מסיכהחובה לעטות . מעודכנות ליום התחרותה
 . אסורה בהחלט  מלוויםאו ל/המשחקים למאמנים ו חדריכניסה לה

 .  09:00פתיחה בשעה ה. טקס 08:30שעה בהחל  19/03/2021: התייצבות: יום שישי זמניםהלוח 
 שעות  תאריך  יום סיבוב  שעות  תאריך  יום סיבוב 

 10:00 24/3/21 רביעי  6 09:30 19/3/21 י שיש  1
 16:00 24/3/21 רביעי  7 10:00 21/3/21 ראשון  2
 10:00 25/3/21 חמישי  8 10:00 22/3/21 שני  3
 10:00 26/3/21 שישי  9 16:00 22/3/21 שני  4
     10:00 23/3/21 שלישי  5

 . אחרוןהסיבוב הבתום מיד סיום יתקיים הטקס 
מאוחרת הרשמה  !24:00, בשעה 14/03/2021)לרבות התשלום( הוא   הרשמהמועד האחרון לה

יש למלא  להירשם כדי₪, ובאישור איגוד השחמט בלבד.   50 של תוספתשלום ב תהייה כרוכה 
 180)₪   240ע"ס  תשלוםבמלואו ולשלוח אותו במייל בצירוף צילום/אישור  הטופס המצורףאת 

 בהתאם להנחיות שבטופס.  (ק"מ ממקום התחרות 100מעל  יםשמתגורר יםלשחקנ ₪
על כל  בינלאומי. הישראלי והכושר י ה: התוצאות ידווחו למדדיווח תוצאות וכרטיס שחמטאי

 ₪.  90או לשלם דמי דירוג בסך  כרטיס שחמטאי בתוקף ילהיות בעל םשחקניה
 זכאות לייצוג באליפויות אירופה ובאליפויות העולם  

  זכות)קבל אירוח מלא על חשבון המארגנים  י )חמש בסה"כ(  ישראל בכל אחת מהקטגוריות  ףא. אלו
אם   יבחר  ישראל ף. אלו (טיסה, מיסים ומאמנים)   וכן מימון מלא של ההוצאות הנוספות( ן מוזמ ןשחק

 .צא לאליפות השנייהיי  נולצאת לאליפות העולם או לאליפות אירופה וסג
  (ןמוזמ   ןשחק זכות) בון המארגנים קבל אירוח על חשיישראל בכל אחת מהקטגוריות    ףאלו ןב. סג 

למימון חלק   ח"ש 1500 בסך לגהימקבל  י יםאלופסגני המד  . כל אחף בתחרות שבה לא בחר האלו
אם האליפויות   .נם להשתתף על חשבו יםהקטגוריות זכא אחת מבכל  4-3 מההוצאות הנוספות. מקומות

 . 2022לא יתקיימו עקב מגפת הקורונה, זכות הייצוג תסתיים ברגע שתסתיים האליפות הבאה בשנת 
  –, ושלושת הבאים בכל תחרות יקבלו גביעיםים המקומות הראשונ שלושתב  יםכו: הזפרסים

 . בזק  קרב-דו (4בוכהולץ  (3 "ראש בראש" (2, 1-בוכהולץ קאט (1:  ויוןוש ישובר במדליות 
 almogbu@walla.com    ,  4979447-054 –  אלמוג בורשטייןת: יו מנהל התחרו :  פרטים נוספים

 
 בברכה, 

 
 גיל בורוחובסקי                           משה קציר                     אלמוג בורשטיין              

       
 מנכ"ל  איגוד השחמט         יו"ר ועדת הנוער                                               מנהל התחרויות            
 

https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=3581
mailto:almogbu@walla.com


 
 

; 

 

 2021לאליפות ישראל לנוער בשחמט לשנת טופס הרשמה 
 בצירוף צילום/אישור על התשלום   almogbu@walla.com נא למלא ולשלוח לדוא"ל 

 24:00, בשעה  2021 במרץ 41עד 
 שלום,  

 בתאריכים תקיים  תש  עד גיל _____ לאליפות ישראל לנוער בשחמט נא לרשום אותי 
 בכפר הירוק.  2021במרץ   26-19

 

 תאריך הלידה שלי _______________   _____________________________שמי  
 

 בפיד"ה _________________  ___________< באיגוד הישראלי ___ --שחקן  מספר 
 

 הבינלאומי ____________ ___ _________< הישראלי –  1.3.21ליום  מד הכושר שלי
 

 ________________ ______________________________ * כתובת הדוא"ל שלי 
 

 __________________________________________ * מספר הטלפון הנייד שלי 
 * מי שאין לו דוא"ל או טלפון נייד ירשום כאן את שמו)ה( ופרטיו)ה( של אחד)ת( מהוריו. 

 
 ___________________ __ _____________________________  כתובת מגורים

 
 ______________________________ __ _______ במועדון ____________  רחב

 
 כן / לא **. -- 2021אני בעל כרטיס שחמטאי התקף לשנת 

 . (₪ לדמי ההשתתפות  90כרטיס שחמטאי תקף צריך להוסיף מי שאין לו )
 

 **  ₪  ₪018 /    024העברתי דמי השתתפות על סך   בתאריך ___________

 ₪(.  50תוספת של תחול    15.3.21)על מי שישלם לאחר 

 **, 026בבנק דיסקונט, סניף    41770לאלמוג בורשטיין, חשבון מס'  בהעברה בנקאית

 **  054-4979447לטלפון   PayBoxאו  PAYאו  bitע"י אפליקציית  או

   ** נא למחוק את המיותר

 ______________________________________________________ הערות 

 

 _ תאריך ____________________  חתימה ___________________________

mailto:almogbu@walla.com

