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   2021חצי גמר אליפות ישראל לוותיקים 

ועדת ותיקים של איגוד השחמט החליטה לקיים את הסבב של אליפות ישראל לשחקנים ותיקים במתכונת  

 הבאה: 

 רשאים להשתתף:  

 . 1.1.1962נשים שנולדו לפני , 1.1.1957גברים שנולדו לפני  -

₪ לכל סיבוב, בהתאם למספר   10בסך )או שילמו דמי דירוג  2021בעלי כרטיס שחמטאי בתוקף לשנת   -

 (הסיבובים, כמפורט בהמשך

יעלו  2000ונשים בעלות מד כושר  2200( 1.7.2021, נכון לגברים בעלי מד כושר )ישראלי או בינלאומי -

  ישירות לגמר.

 , בהתאם למספר המשתתפים:  תשווייצרית תתקיים בשיטה . התחרו10:  מינימום משתתפים:  כללי התחרות 
 סיבובים 5  –משתתפים   12עד 
 סיבובים   7  –משתתפים   20עד 

 סיבובים )לחילופין ניתן לפצל את התחרות לשתיים כדי לצמצם את מספר הסיבובים(  9 – משתתפים  20מעל 
סמנכ"ל יפורסם ע"י  –מקום ראשון עולה לגמר. עולים נוספים בהתאם לחוזק הבתים    –  מקדם עלייה לגמר

 האיגוד לאחר תום ההרשמה בכל הבתים. 

: בשיטה שוויצרית כאשר כמות המשתתפים לפחות כפולה מכמות הסיבובים, שוויון נקודות יוכרע  שוברי שוויון

בקבוצת הניקוד שיחקו ביניהם(; ב. בוכהולץ   -נים עפ"י הסדר הבא: א. תוצאה בין השחקנים )רק אם כל השחק

.   בשיטת ליגה או שוויצרית שלא עונה  )בוכהולץ; ד. רמת ביצוע )פרפורמנס .)ללא יריב חלש(; ג1 -קאט

   להגדרה בסעיף הקודם: א. ברגר; ב. תוצאה בין השחקנים; ג. מספר ניצחונות.

 . הפרטים המלאים יתפרסמו באתר האיגוד  , 24.10.2021ייפתח ב  גמר אליפות ישראל לוותיקים 

 .כושר ישראלי-יפורסמו באתר האיגוד. הגרלות לפי מד הגרלות ותוצאות

 .: שעה וחצי לשחקן לכל המשחק + תוספת של חצי דקה מהמסע הראשוןקצב המשחקים

  5המאוחר ב יום ראשון ביולי, ויסתיימו לכל  1מועדי הסיבובים: משחקי חצי הגמר ייפתחו לכל המוקדם ביום ה'  
 )יום לפני ערב ראש השנה(.  2021בספטמבר 

 

 : גמיש לשיקולו של  המועדון שמארגן את התחרות. דמי השתתפות

 למד כושר ישראלי ובין לאומי.  תחרויות חצי הגמר ידווחו 

 על המועדונים להקפיד על הוראות משרד הבריאות שיהיו בתוקף בעת המשחקים הנחיות בריאות: 

  .ד הישראלי לשחמט ולהנהלת התחרות שמורה הזכות לשינויים בהתאם לצורךלאיגו

 בהצלחה,  

 מנכ"ל האיגוד  -גיל בורוכובסקי 
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