
               

 2022 גמר אליפות ישראל בשחמט חצי

 שבע -באר
   !ות/יקרים יות/שחמטאים

 . 2021-2022לשנים  אליפות ישראלשל סבב גמר  חציהינכם מוזמנים לתחרות 

 חניון משכן אמנויות הבמה. ,באר שבע,12: המשחררים בכתובת שבע -באר מועדון מקום התחרות: 

 בימים שלהלן:  דקות יפסק הפסד טכני( 45)למאחרים מעל    18:00ימי א' בשעה   :ז התחרות"לו

 26/6/22: 7סיבוב   29/5/22: 4סיבוב   08/5/22: 1סיבוב 

 03/7/22: 8סיבוב   12/6/22: 5סיבוב   15/5/22: 2סיבוב 

 10/7/22: 9סיבוב   19/6/22: 6סיבוב   22/5/22: 3סיבוב 

 סיבובים בשיטה שווייצרית/ליגה, בהתאם לכמות המשתתפים.  9ת התחרות תהיה ב

 השלמת משחקים תיעשה בתיאום בין השחקנים והנהלת התחרות. 

 .40דק' תוספת לאחר מסע  30שניות למסע +   30דק' לשחקן +  90קצב המשחקים: 

על  ישראלי ובינ"ל מבעלי מד כושר  שעלו מרבעי גמר בכל אחד מהמחוזות, רשאים להשתתף שחקנים 

 . 5/22 עד 10/21(, בלפחות אחד מעדכוני מד הכושר הבאים: 2100מעל )נשים ונוער  2200

  ,₪  150+(: 65ים, סניורים )כ, נ18נוער עד גיל ₪,  160שחקני מועדון ב"ש ₪,   180: דמי השתתפות

רישום לאחר  , 1/5תאריך הללו הם בהרשמה מוקדמת עד  פיםריע ₪. הת 90ללא עלות, אב"ל  "אר 

 ₪. 30ך בדמי ביטול בסך וכר  1/5ביטול השתתפות לאחר ₪.  30תאריך זה כרוך בתוספת של 

 ₪  90, או לשלם דמי דירוג בסך איגוד השחמט בים להיות בעלי כרטיס שחמטאי תקף כל השחקנים חייב

 פרטי חשבון הבנק לתשלום דמי השתתפות:  

   .1201680(, חשבון מס' 517(, סניף לב העיר באר שבע )11בנק דיסקונט )

 שבע-מט באר -ע"ש: מועדון שח



₪ + גביע.   ₪800 + גביע, מקום שלישי:    ₪1000 + גביע. מקום שני:    1200מקום ראשון.  פרסים:  קרן  

 פרסים כספיים יחולקו לפי שיטת הורט. 

שוויון פי    :שוברי  הינה  המשתתפים  כמות  כאשר  שוויצרית  מכמות    2בשיטה  שלפחות  וויון  הסיבובים, 

נקודות יוכרע עפ"י הסדר הבא: א. תוצאה בין השחקנים )רק אם כל השחקנים בקבוצת הניקוד שיחקו  ה

 .)ללא יריב חלש(; ג. בוכהולץ; ד. רמת ביצוע )פרפורמנס( 1-ב. בוכהולץ קאט  ביניהם(;

 : שאינה עונה להגדרה בסעיף הקודם שוויצריתאו  בשיטת ליגה

 צחונות. ישחקנים, ג. מספר נהא. ברגר, ב. תוצאה בין 

  : יפורסם במהלך התחרות לפי הכללים שיקבעו על ידי האיגוד הישראלי לשחמט מפתח עליה לגמר

   053-3407102טל: , אילנה דודשופטת פיד"א  – ומנהלת התחרות שופטת ראשית

 יבגני קרסיק.  -עוזר שופט 

 . chess1961veersheva@gmail.comדוא"ל: 

 שינויים במידת הצורך. להנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות 

 בברכת הצלחה,           

 אילנה דוד, מנהלת מועדון השחמט.         
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