
 

 

 

   דרום-2021לשנת    םאליפות ישראל בשחמט לגילאימוקדמות 

 
 ילדים ונוער אליפות ישראל בשחמט לגילאימוקדמות להשתתף ב הנך מוזמנ/ת

 . אשקלון 7נווה אילן רחוב האריה מתנ"ס ב שתיערך
 . 15 , 13,  11, 9 ,7 עד גיל ות חרויות פתוחת חמש יתקיימו

 חופשת חנוכה. ( פ"בתשכסלו  ח"כ) 02/12/2021ועד ( "בפתשכסלו  ו"כ)30/11/2021 מתאריך' ה-'גבימים 

 . 2010-2011ילידי שנת  - 11.    גיל  2012-2013ילידי שנת  - 9גיל   ואילך  2014ילידי שנת  - 7גיל     זכאים להשתתף:
 . 2006-2007ילידי שנת  - 15.    גיל  2008-2009ילידי שנת  - 13גיל                                 

 . שניות למסע 10דקות למשחק +  50סיבובים שוויצריים בקצב של  6 שיטת  התחרות:
 .שחמט לצרכי דרוגתוצאות התחרות מועברות לאיגוד ה 

 .4501. טקס הפתיחה יתחיל בשעה 0010-3010בין השעות  30/11/2021' גיום  התייצבות:  לוח הזמנים:

 
 שעות  תאריך  יום סיבוב  שעות  תאריך  יום סיבוב 

 0013-0015 01/12/2021 'ד 4 0011-0013 30/11/2021 'ג 1

 0010-0012 02/12/2021 'ה 5 3013-3015 30/11/2021 'ג 2

 0013-0015 02/12/2021 'ה 6 0010-0012 01/12/2021 'ד 3

 לכבד בנוכחותם את הטקס. נדרשים כל המשתתפים. לאחר הסיבוב האחרוןטקס הסיום יתקיים 

 יוכרע על פי סדר העדיפויות הבא:  שוויון נקודות:
   . דו קרב בין השחקנים4.פרפורמנס .3  בוכהולץ. 2 . נקודות( הכי מעטללא היריב שצבר ) 1-קאט . בוכהולץ1

 פרסים:
 יוענקו גביעים.  בכל תחרות המקומות הראשונים  3-לזוכים ב

  שומרת על הזכות לשינוי ועדת הנוער) בתאם למדד חוזק אשר יפורסם ביום השנה לתחרות.  עולים לגמר )בפסח(:
 והפעלת שיקול דעת( 

 
 שחקנים מעל מד כושר: -להשתתף בגמר   זכאים אוטומטית

 2021נובמבר או דצמבר אוקטובר או בעידכון  .1500 - 7גיל   .1700 - 9גיל  .1850 - 11גיל  .2000 - 13גיל  .2150 –15גיל 
 , בתוספת אלופי הארץ משנה שעברה  

 )שחקנים פטורים מהשתתפות יכולים לשחק בשתי רמות גיל מעל גילם( 
 

  .חריגיםהבגמר תידון בוועדת לגבי אישור להשתתפות מיוחדת כל פנייה   !מהמוקדמות בלבד :בגמר ממלאי מקום
             (  liga@chessfed.org.il  נשטייןישאול וי)

. עמותת   31291( מס' חשבון  173( סניף נתיבות )52)בנק : פועלי אגודת ישראל  ₪    160  פות:דמי השתת
 השחמט. 

  תשלום אינה תקפה! הרשמה ללא. 2120/11/32לא יאוחר מיום 
 . 20ובתוספת תשלום בסך  מקום פנויהרשמה במועד מאוחר יותר על בסיס 

 
ניתן לשלם ולבדוק את תוקף הכרטיס .  בר תוקף כרטיס שחמטאילהיות בעלי  חייביםכל השחקנים המשתתפים 

₪  או לרכוש    40 ניתן לשלם דמי דרוג )למי שאין כרטיס בתוקף  www.chess.org.il 036437627  באתר האיגוד 
  שיהיה תקף גם למוקדמות  2022כרטיס לשנת 

  –שופט גיטין לאוניד  .0544506758 -גיטין יוליה  :תחרות(ת ה)מנהל לפרטים נוספים ,יואל לוי  –שופט ראשי 
 leonidg22@gmail.comדואר אלקטרוני :  0544506759

 לא תתאפשר כניסה להורים לאולם המשחקים.  

 הטלפון הוא לברור פרטים בלבד. אין הרשמה טלפונית! 

 את הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות.  ןלעצמ ותשומרוהנהלת התחרות האיגוד 

 בברכת הצלחה בתחרות,

 ניר קלאר                        גיטין יוליה              ובסקיחגיל בורו         
 ועדת הנוער יו"ר                אשקלון מרכז שחמט  תמנהל   מנכ"ל איגוד השחמט     
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