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 2120נשים עילית לליגת 

תל  , 26טאגור רחוב בית השחמט בתל אביב,  תתקיים ב   2021לנשים לשנת  העילית הליגה

 במתכונת מרוכזת.   ,2021באוקטובר  28-30אביב, בין התאריכים 

 

 : תקנון האליפות

שתי הקבוצות שיסיימו   .קבוצות 10סיבובים שוויצריים, ישתתפו   5הליגה תהיה בת  .1

 ירדו לליגה הארצית.   10ו  9במקומות 

השחקניות   4דירוג הקבוצות יקבע לפי .  שחקניות 6עד בכל קבוצה מותר לרשום  .2

 . לוחות  ההמשחקים יתקיימו על ארבעהראשונות. 

   סדר הלוחות הוא קבוע ואינו ניתן להחלפה לאחר תום מועד ההרשמה. .3

או   2021באחת מקבוצותיו בעונת רשומות  שחקניות ש מועדון רשאי לרשום אך ורק  .4

שחקניות בעלות מעמד "שחקנית חופשית", לכל מועדון תינתן אפשרות לרשום  

שחקנית אחת בלבד שאיננה חברת מועדונו בתנאי שהשחקנית שייכת למועדון שאיננו  

  רושם קבוצת נשים כלל.  

 ניתן לצרף שחקנית זרה אחת לקבוצה.  .5

 ווחות לחישוב מד כושר ישראלי ובינלאומי. תוצאות התחרות מד .6

 ₪ לכל קבוצה.    500 –דמי השתתפות  .7

מועדונים רשאים   ארוחות ולינה הינה באחריות המועדונים המשתתפים. – לינה .8

₪   1500לשריין לעצמם חדרים במלונות/דירות ולהציג קבלות על מנת לקבל זיכוי של 

 לקבוצה.  

 דקות נסיעה מבית השחמט:  5מרחק של להלן הצעות מחיר לשני מלונות שנמצאים ב 

  –חדרים מרווחים  –ק' הליכה מחוף מציצים ד  2 –ת"א   287רח' הירקון  – מלון טל

 ₪ ללילה  950  -חדר זוגי לינה וארוחת בוקר. אפשרות לארוחת ערב

 ₪ ללילה   1,280 -חדר זוגי חצי פנסיון

 חדר יחיד 

חדר זוגי לינה וארוחת  . חדרים קטנים יותר מטל – 16רח' יורדי הסירה  – מלון ים

 לילות.  2המחיר הוא למינימום  ₪ 900 -בוקר

  14.9ה יום שלישי,עד ין , יפנו לשאול ויינשטילההמעוניינים לממש הצעות מחיר א

 liga@chessfed.org.ilאו במייל ,  0507540424פון בטל

דקות לשחקנית +   90בקצב משחקים בשיטה שוויצרית  סיבובים   5 התחרות תהיה בת .9

 ש' תוספת החל מהמסע הראשון.    30
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, לפנות לקפטן הקבוצה  בנוכחות שופטשחקנית שיריבתה הציעה לה תיקו רשאית,  .10

 ולבקש ממנו המלצה אם להסכים או לא להסכים לתיקו. 

, אלא אם כן שתי  בסיבוב האחרון לא יתכנו מפגשים בין שתי קבוצות מאותו המועדון  .11

 ביניהן הקבוצות יהיו מדורגות במקום הראשון והשני, ועדיין לא נפגשו 

 בונוס. ללא קבוצה תקבל נקודה על כל ניצחון אישי, וחצי נקודה על כל תיקו אישי.  .12

 . תוצאה בין הקבוצות.  3. שקלול על פי לוח.  2. ברגר קבוצתי 1התרת שוויון נקודות :  .13

יש   26.9.2021יש לאשר השתתפות של קבוצתכם בליגה עד יום חמישי,   הרשמה: .14

 14.10.2021ת אתר האיגוד עד לרשום שחקניות לקבוצות באמצעו 

 לוח זמנים .15

 1082.יום ה' 

 התייצבות  16:30

 טקס פתיחה  16:45

 סיבוב ראשון.  17:00

 

 1029.ום ו' י

 . 2סיבוב   10:00

בין שני הסיבובים  

 יוגש כיבוד 

 . 3סיבוב  16:00

 

 1030.יום שבת 

 . 4סיבוב   10:00

בין שני הסיבובים  

 יוגש כיבוד 

 . 5סיבוב  16:00

 

   20:00טקס סיום יתקיים מייד בסיום המשחק האחרון, בערך בשעה 

 פרסים .16

 ₪ + גביע ומדליות   2500 - 1מקום 

 ₪ + גביע ומדליות   1500 - 2מקום 

 ₪ + גביע ומדליות   1000 - 3מקום 

ביום התחרות   תוקףההנחיות שיהיו ב  –הנחיות משרד הספורט בנוגע למגפת הקורונה  .17

 ייושמו במלואן.  

או   0507540424לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל הליגה, שאול ויינשטיין בטלפון  .18

 0507308083לשופט הראשי של התחרות, עודד רוס בטלפון 

                                                             

 בברכת הצלחה,   

 שאול ויינשטיין יל בורוחובסקי                         ג           עודד רוס         

 מנהל הליגה              מנכ"ל איגוד השחמט        השופט הראשי    


