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 דרוםמחוז  – 2222מוקדמות אליפות ישראל בשחמט בחתך גילאים לשנת 

 .ת להשתתף במוקדמות אליפות ישראל בשחמט בחתך גילאים/הנך מוזמן  

כניסה מחניון , של הספרייה העירוניתבניין ) 21, דרך המשחררים, התחרות תתקיים במועדון השחמט באר שבע

  .(הספרייה

.          (ג''פכסלו תש ח''כ) 11.21.1011ועד התאריך ( ג"פו כסלו תש"כ) 10.21.1011מתאריך ' ה -'בימים ג

 .21,  21,  22,  9,  7תתקיימנה חמש תחרויות פתוחות עד גיל 

   1021-1021ילידי שנת   -   9 גיל   ואילך     1021ילידי שנת   -   7גיל  :זכאים להשתתף

   1009-1020ילידי שנת   - 21גיל    1022-1021 שנת ילידי  - 22גיל    

   1007-1008ילידי שנת   - 21גיל    

 החל מהמסע  , שניות למסע 20+דקות למשחק  10סיבובים שוויצריים בקצב של  6    :שיטת התחרות

  איסור על הצעת )חוקי סופיה .ועברות לאיגוד השחמט לצרכי דירוגתוצאות התחרות מ. הראשון                        

 .ים על כל הסיבוביםחל(  10והסכמת תיקו עד מסע                         

 20:00: טקס פתיחה  .09.11עד השעה   10.21.1011' יום ג: התייצבות       :לוח הזמנים

 שעות תאריך יום סיבוב שעות תאריך יום סיבוב

 21:00-21:00 12.21.11 'ד 1 20:10-21.10 10.21.11 'ג 2

 20:00-21:00 11.21.11 'ה 1 21:10-21:10 10.21.11 'ג 1

 21:00-21:00 11.21.11 'ה 6 20:00-21:00 12.21.11 'ד 1

 .כל המשתתפים מתבקשים לכבד בנוכחותם את הטקס. (זמן משוער) 21.10  :טקס הסיום

בוכהולץ  . 1. (שצבר הכי מעט נקודותללא היריב ) 2-קאטבוכהולץ .2 :יוכרע לפי סדר העדיפויות הבא   :שוויון נקודות

  דוקרב בין השחקנים.1פרפורמנס .1חונות  צימספר נ. 1

 .מדליות תוענקנה 6-1לזוכים במקומות . נקו גביעיםעהמקומות הראשונים בכל תחרות יו 1-לזוכים ב   :פרסים 

 .ביום השני לתחרות אחוז מסוים בכל בית בכפוף לכמות הנרשמים וכפי שיפורסם (:בפסח)עולים לגמר              

 :כושר-ית להשתתף בגמר שחקנים מעל מדטזכאים אוטומ

 2100 -7גיל , 2700 – 9גיל ,  2810 – 22גיל , 1000 – 21גיל ,  1210 – 21גיל 

 כל פנייה מיוחדת לגבי אישור להשתתפות בגמר תידון בוועדת החריגים!!! מהמוקדמות בלבד  :ממלאי מקום בגמר

 (.  ICYC2021@gmail.comפניות במייל ) של ועדת הנוער                            

 .הרשמה ללא תשלום אינה תקפה .ח''ש 260: דמי השתתפות  :הרשמה

 על בלבד 28.21.1011תאריך  עד  הרשמה במועד מאוחר יותר  .  21.21.1011 עד: מועד אחרון להרשמה             

 . ₪ 10מקום פנוי ובתוספת תשלום בסך  בסיס              

 לא תתאפשר  השתתפות השחקן ללא. כרטיס שחמטאי תקף למועד התחרותכל המתחרים חייבים להיות בעלי              

 .יחד עם דמי ההשתתפות₪  10  ניתן לשלם דמי דירוג חד פעמי בסך  .כרטיס שחמטאי בתוקף            

   011-6611100 –( מנהלת התחרות)אילנה דוד  :לפרטים נוספים

 011-1779811 –  ( שופט ראשי)יבגני קרסיק                       

 !אין הרשמה טלפונית, הטלפונים הם לבירור פרטים בלבד

 .את הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות םלעצמ יםשומר ומנהלי התחרות האיגוד

 

 ,בברכת הצלחה בתחרות

 רניר קלאגיל בורוחובסקי                                אילנה דוד                           

 ר ועדת נוער''ל איגוד השחמט           מנהלת מועדון השחמט באר שבע            יו''מנכ
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                        טופס הרשמה למוקדמות אליפות ישראל לגילאים-מחוז דרום

 לגילאים שתתקיים בין התאריכיםהנני מבקש להירשם למוקדמות אליפות ישראל 

  .במועדון השחמט באר שבע  10-11.21.1011

 תשלום עבור דמי השתתפות:

,22 –בנק דיסקונט , מועדון השחמט באר שבע: ח לפקודת''ש 260העברה בנקאית בסך   

2102680מספר חשבון , 127סניף   

  chess1961beersheva@gmail.com  ל"דואאת האסמכתא ואת טופס הרשמה יש לשלוח ל

 מספר שחקן טלפון כתובת קןשם השח

        

 שייך למועדון תאריך לידה שחמטאיתוקף כרטיס  .ז.מספר ת

        

     חתימה נרשם לתחרות

7/9/11/13/15       
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