
 
  

 
 

 בוקר  - 2020לשנת  םאליפות ישראל בשחמט לגילאימוקדמות 
 

 ילדים ונוער אליפות ישראל בשחמט לגילאימוקדמות להשתתף ב הנך מוזמנ/ת
 . 32במועדון השחמט קריית אונו, רח' יצחק רבין שיערכו 
 . ת המשתתפים( )ייתכן איחוד בגילאים הגבוהים לפי כמו  13, 11, 9 ,7 עד גיל חרויותת ארבע  יתקיימו

 חופשת חנוכה. 15/12/2020ועד  13/12/2020 מתאריך' ג-'אבימים 

 . 2009-2010 יםילידי שנ  - 11גיל  . 2011-2012 יםילידי שנ -  9גיל   .ואילך 2013ילידי שנת  - 7גיל     זכאים להשתתף:
 . 2007-2008 יםילידי שנ  - 13גיל                                 

 . שניות למסע 10דקות למשחק +  50בקצב של או ליגה סיבובים שוויצריים  5 :שיטת  התחרות
 . שחמט לצרכי דרוגתוצאות התחרות מועברות לאיגוד ה 

 . 529. טקס הפתיחה יתחיל בשעה 009-029בין השעות   0202/12/13' איום  התייצבות:  לוח הזמנים:

 
 שעות  תאריך  יום סיבוב  שעות  תאריך  יום סיבוב 

 0021-0041 14/12/2020 ב' 4 039-0311 13/12/2020 'א 1

 039-0311 15/12/2020 'ג 5 0021-0041 13/12/2020 'א 2

 039-0311 14/12/2020 ב' 3

 לכבד בנוכחותם את הטקס. נדרשים כל המשתתפים. לאחר הסיבוב האחרוןטקס הסיום יתקיים 

 יוכרע על פי סדר העדיפויות הבא:  שוויון נקודות:
יצרית כאשר כמות המשתתפים לפחות כפולה מכמות הסיבובים, שוויון נקודות יוכרע עפ"י הסדר הבא: א. תוצאה בשיטה שוו

)ללא יריב חלש(; ג. בוכהולץ; ד.   1-בקבוצת הניקוד שיחקו ביניהם(; ב. בוכהולץ קאט -בין השחקנים )רק אם כל השחקנים  
 רמת ביצוע )פרפורמנס(.

 עונה להגדרה בסעיף הקודם: א. ברגר; ב. תוצאה בין השחקנים; ג. מספר נצחונות. בשיטת ליגה או שוויצרית שלא 
 קרב בין השחקנים.-במקרה שכל שוברי השוויון זהים, יתקיים דו

 בהתאם למדד חוזק הבית שיפורסם ביום השני לתחרות.  עולים לגמר )בפסח(:
 

 שחקנים מעל מד כושר:  -להשתתף בגמר  זכאים אוטומטית

אוקטובר  בעידכון  .1500 -פתוחה  7גיל  .1700  - פתוחה  9גיל  .1850 - פתוחה 11גיל   .2000 - פתוחה 13גיל   .2200 – וחהפת  15גיל 
 , בתוספת אלופי הארץ משנה שעברה  2020נובמבר או דצמבר או 

 )שחקנים פטורים מהשתתפות יכולים לשחק בשתי רמות גיל מעל גילם(
 

 . 9.12 לנרשמים עד ₪  160 דמי השתתפות:

 https://bit.ly/2BfHCMz :היכנסו לאתר המתנ"ס בכתובת לפרטים, הרשמה ותשלום
 בלבד   12.11עד  ₪ 20ובתוספת תשלום בסך   מקום פנויהרשמה במועד מאוחר יותר על בסיס 

 
ניתן לשלם ולבדוק את תוקף הכרטיס באתר האיגוד .  בר תוקף טאי כרטיס שחמלהיות בעלי  חייביםכל השחקנים המשתתפים 

  www.chess.org.il 036437627   2021או לרכוש כרטיס לשנת   ,למי שאין כרטיס בתוקף₪  40ניתן לשלם דמי דרוג בסך 
 . שיהיה תקף גם למוקדמות

 
 . 050-7977812 ניר רשף \ 050-7308083 עודד רוס :תחרות( י)מנהל נוספים לפרטים .עודד רוס –שופט ראשי 

 tvk@kono.matnasim.co.il דואר אלקטרוני :  
 

 התחרות תתקיים בהתאם למתווה משרד הבריאות: 
 מדידת חום בכניסה.  • 
 ונה )שיעול, נשימה, לא שהה בקרבת חולה קורונה(. הצהרת בריאות שלמשתתף אין תסמיני קור • 
 חובת מסכות לאורך כל התחרות )גם בין המשחקים(. יש לשים אלכוג'ל לפני המשחקים. • 
 הפרדה חברתית, אין כניסה למלווים. • 

 נא להירשם בהקדם   - 20-מספר המשתתפים מוגבל ל
 ים שידרשו בהתאם לנסיבות. את הזכות לערוך שינוים לעצמ יםשומרוהנהלת התחרות האיגוד 

 בברכת הצלחה בתחרות, 

 משה קציר          ניר רשף              ובסקי חגיל בורו         
 ועדת הנועריו"ר        ית אונו יקרמנהל מועדון    מנכ"ל איגוד השחמט     

https://bit.ly/2BfHCMz
http://www.chess.org.il/
mailto:tvk@kono.matnasim.co.il

