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 2021שנת  קצב רגיל ב  +65גילאי   אליפויות ישראל לותיקים  .1
 

מועדונים   10לפחות   – גמר במספר מועדונים )הצפי -תתקיימנה תחרויות חצי א. 
 ברחבי הארץ(. 

לכל המשחק.  שניות 30שעה וחצי + ב. קצב המשחקים בתחרויות חצי הגמר יהיה    
עדת הסניורים תיקבע מפתח לעלייה לגמר, בסיוע ועדת תחרויות. . וג  
ומעלה )בישראלי או    2,200עולים ישירות לגמר: שחקנים בעלי מד כושר . ד   

   בבינלאומי(.    
רשאים להשתתף בתחרויות חצי גמר: כל שחקן בעל פנקס שחמטאי, או משלם  . ה

   או מוקדם יותר. 1956עבור דירוג. יליד  
   או מוקדם יותר. 1961כל שחקנית ילידת  

אוגוסט. -תתקיימנה בחודשים יולי . תחרויות חצי הגמר ו  
   .תחרויות חצי הגמרתסייע לאיגוד השחמט ולמועדונים בארגון  . ועדת הסניורים  ז
. לא יהיו פרסים כספיים בתחרויות חצי הגמר.ח  
. במידה ויהיה מספר מספיק של משתתפות בחצי גמר, ייערך גמר נפרד לנשים. ט  
אליפות הארץ.. עדיין לא נקבע מועד לתחרות גמר י  

.  נקבע שמלבד הפרסים לגברים ולנשים בתחרות הגמר, יוענק פרס מיוחדיא  
      . 80לשחמטאי המצטיין מעל גיל     

. יתקיים מכרז, לעריכת הגמר.בי  
 

יתקיים דיון בישיבה הבאה.  –(  סיבובים 7)  מהיר בשחמט אליפות  

בישיבה הבאה. יתקיים דיון  –( סיבובים  11)  בזק  בשחמט אליפות  
 

  



 2021אליפויות עולם ואירופה לותיקים   .2
 

 אליפויות הותיקים ייערכו במקומות ובמועדים הבאים: 
 

 +,  65אליפות אירופה לנבחרות ותיקים  
 באוגוסט   10- 21  -תתקיים בפולניצה זדרוי, פולין 

 הרשמה(.   לא נפתחה)עדיין 

 
 + 65אליפות העולם לנבחרות ותיקים  
 נובמבר?   –תתקיים באקווי טרמה, איטליה 

 )עדיין לא נפתחה הרשמה( 
 

 ₪ .  60,000האירועים הוא כ  2עבור  המוערךהתקציב 
 

כמו כן אנו ממליצים ישתתפו נבחרות נוספות )במספר בלתי מוגבל( של שחמטאים  
 ושחמטאיות שירצו להשתתף על חשבונם.  

 
 
 ערב הוקרה לשחמטאים   .3
 

 הועדה ממליצה על קיום ערב הוקרה עבור שחמטאים בעלי הישגי עבר 
 .  80ובפעילות למען השחמט( שעברו את גיל )בתחרויות 

 השחמטאים: להלן רשימת 
 יאיר קריידמן 
 ידעאל סטפק 
 יעקב מוראי

 עוזי גלר 
 צדוק דומניץ 

 יורם תמרי 
 יעקב ברנשטיין 
 שלמה גיטרמן 
 זליג צ'סאקוב 

 לובה קריסטול 
 

 בנוסף, הועדה תפנה למועדון אס"א תל אביב לקיים ערבי הוקרה לחברי המועדון:  
 ידעאל סטפק ויאיר קריידמן. 

 
חברי הועדה מבקשים להיפגש בהקדם, עם יו"ר האיגוד, צביקה ברקאי כדי לשמוע   . 4

 את דעתו על סעיפי התוכנית וכדי לדבר על המסגרת התקציבית הנדרשת.   
 



 רשם: נתן בירנבוים 
 


