
                                               

 מוקדמות אליפות ישראל בשחמט לגילאים 7,9,15

 מחוז מרכז  2021

, סביון. הכניסה  2שתיערך ברחוב נתיב היובל  7,9,15מחוז מרכז, בשחמט לגילאי   –הנך מוזמנ/ת להשתתף במוקדמות אליפות ישראל 
במסגרת המוקדמות  . תשפ"בעד כ"ח בכסלו כ"ו  2.12 -עד ה 30.11- וה' בין ההתחרות תתקיים בימים ג' ד'  ספר האחורי. דרך שער בית 

מוקדמות  )על פי חוקי פיד"ה(.  1600יתקיימו תחרויות בחלוקה לגילאים. התחרות תדווח למד כושר בינ"ל, רק כששני היריבים מעל 
 יתקיימו במקביל ברמת גן.  13-ו  11גילאי 

  כולל.   2006שנולדו עד שנת  -15, גיל 2012-2013ילידי שנת   - 9,גיל  או מאוחר יותר  2014ילדי שנת  7גילאי  זכאים להשתתף: 

 .(15< -11, 13< -9, 11< -7להשתתף במוקדמות של לפחות שתי קבוצות גיל מעליהם ) םשעלו אוטומטית לגמר רשאי ים ושחקניות שחקנ

והסכמת תיקו( חלים  שניות למסע. חוקי סופיה )איסור על הצעת  10דקות למשחק +  50סיבובים שוויצריים בקצב של  6 שיטת התחרות:
 . 30על כל הסיבובים, עד מסע 

 

 

 

 

. לינק להגעה בוויז:  9:30טקס פתיחה בשעה בבוקר עם תו ירוק.   9:15עד  –( 30.11-שעת התייצבות לתחילת תחרות )ב   לוח הזמנים:
 https://waze.com/ul/hsv8y39kp8 : 2נתיב היובל 

 עלולים שלא לשחק את הסיבוב הראשון!  או כאלו שלא יסדירו את עניין התו הירוק *מאחרים

 נדרשים לכבד בנוכחותם את הטקס.  כל המשתתפים* טקס הסיום יתקיים לאחר הסיבוב האחרון. 

ג. מספר ניצחונות   בוכהולץ )ללא היריב שצבר הכי מעט נקודות( ב.    1-בוכהולץ קאט: א.יוכרע על פי סדר העדיפויות הבא  :שוויון נקודות 
 .ד. פרפורמנס ה. דו קרב בין השחקנים

 .6-4, מדליות למקומות 3-1גביעים למקום : פרסים

 בהתאם למדד חוזק אשר יפורסם ביום השני לתחרות.    עולים לגמר )בפסח(: 

 :זכאים אוטומטית להשתתף בגמר 

 (: 2021מד כושר )על פי עדכון נובמבר או דצמבר   מעלשחקנים   .1
  .2150: 15, גיל 2000: 13גיל   , 1700: 9גיל  1500:  7גיל  .2
 בשנה שעברה. בגמר אליפות הארץ לנוערשחקנים שזכו במקום הראשון  .3

 

 

 שעות  תאריך  יום  סיבוב שעות  תאריך  יום  סיבוב
 0051-0031 1/12/21 ד'  4 3010-3012 כ"ו בכסלו  30/11/21 ג' 1

 0021-0001 2/12/21 ה'  5 3051-3031 כ"ז בכסלו  30/11/21 ג' 2

 0051-0031 2/12/21 ה'  6 0021-0001 כ"ח בכסלו  1/12/21 ד'  3

 

https://waze.com/ul/hsv8y39kp8


 להרשמה יש לבצע את הפעולות הבאות: 

 . לינק לטופס השתתפותלינק הבא: מילוי פרטים בטופס ההשתתפות  .1
   תשלום דמי השתתפות:  .2

 לינק לתשלום  -  ₪23.11.21 בהרשמה מוקדמת עד יום שלישי ה 160
לינק לתשלום בהרשמה   – ₪(  ₪210 )סה"כ   50שמה במועד מאוחר יותר על בסיס מקום פנוי ובתוספת תשלום בסך הר

 מאוחרת  
 

   לוודא שכרטיס השחמטאי/ית בתוקף או לשלם דמי דירוג עבור התחרות: .3
.  ניתן לשלם ולבדוק את תוקף הכרטיס  2021לשנת  בר תוקףלהיות בעלי כרטיס שחמטאי   חייביםכל השחקנים המשתתפים 

 . 6437627-03 -או טלפונית    http://www.chess.org.il/Players/SearchPlayers.aspxבאתר האיגוד  
. ניתן לחלופין לשלם  2021שיהיה תקף גם לנובמבר ודצמבר  2022למי שאין כרטיס שחמטאי בתוקף ניתן  לרכוש כרטיס לשנת 

 https://bit.ly/DemyDerog )נא לציין בשם את שם השחקן/ית(:  . לתשלום דמי דירוג   ₪  60דמי דרוג בסך 
 

ניתן לבצע בדיקה מהירה בסביון בבית התרבות    -ההשתתפות בתחרות מחייבת תו ירוק. למי שאין תו ירוק קבוע  –תו ירוק  .4
 בסמוך למקום האירוע או בכל מקום אחר שמוסמך לבצע בדיקות מהירות לתו ירוק. 

 לפרטים נוספים:
    jeruchess@gmail.comדואר אלקטרוני: :שופט בינלאומי בשחמט- אלון כהן

 * הטלפון הוא לבירור פרטים בלבד, אין הרשמה טלפונית!    0522688666)וואטסאפ בלבד(   –טל' 

            

 

 

 

 ��בברכת הצלחה בתחרות                                                                                

 ניר קלאר                                                                       ליאור איזנברג                                                           גיל בורוחובסקי      

 יושב ראש וועדת הנוער                                                 מנהל "שחמט לכל"                                                 מנכ"ל איגוד השחמט 
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