
 אהוד גולדברג    גיל בורוכובסקי ניר קלאר
 הל התחרותהאיגוד                                         מניו"ר ועדת הנוער                                    מנכ"ל 

 . , ו' בניסן תשפ"ג28.3בתאריך ביום ג', בשח מהיר  2023לשנת  8הנך מוזמן להשתתף במוקדמות אליפות ישראל עד גיל 
 בקצב מלא שתחל יום לאחר התחרות. 8לשחק בגמר אליפות הארץ עד גיל הזוכים במקומות הראשונים יקבלו את הזכות 

 

 פרטי התחרות

 ואילך. מי שכבר עלה לגמר אליפות ישראל אינו יכול להשתתף בתחרות. 2015ילידי שנת  זכאים להשתתף 

 רעננה1מועדון השחמט רעננה, קמפוס יח"ד למצוינות, רחוב יהודה עמיחי  – כתובת ,. 

 משתתפים יקבל את הזכות להשתתף  10במקומות הראשונים לפי מפתח עלייה של שחקן אחד לכל  הזוכים
 .4.4עד ה 29.3בקצב מלא שיחל יום לאחר התחרות ויתקיים בתאריכים  8בגמר אליפות הארץ עד גיל 

 

 התחרות שיטת

 6  שניות למהלך( 5דקות בתוספת  15) 15+5 בקצבשוויצרים סיבובים 

  בוכהולץ, מספר ניצחונות, פרפורמנס, דו קרב בין השחקנים.1-בוכהולץ קאט –שוברי שוויון , 

 ניצחון טכני יזכה בחצי נקודה 

 30-לא ניתן להציע תיקו לפני המסע ה – חוקי סופיה  

 

 לוח זמנים

 מאחרים עלולים להפסיד את הסיבוב הראשון. 9:45                                     עד השעה התייצבות 

 10:00                              הפתיחה יחל בשעה טקס 

  15:00                            סיום משוערתטקס שעת  

 הפסקה קצרה תתקיים לאחר הסיבוב השלישי 
 

 דמי השתתפות ורישום

 ש"ח 70 – עלות 

  ש"ח, לא ניתן  30. לאחר מכן על בסיס מקום פנוי בתוספת 24:00, יום שבת, בשעה 25.3ההרשמה עד תאריך
 יהיה להירשם ביום התחרות.

 

 דרכי רישום 

 לאחר התשלום יש לשלוח את פרטי הילד לאהוד לטלפון כאן, או בפייבוקס כאןרשם בלינק באשראי יניתן לה .
0542441007. 

  דמי דירוג על סך או להוסיף בעלי כרטיס שחמטאי בתוקף באיגוד ולהיות  רשומיםעל השחקנים להיות
 ש"ח. 40

 

 פרטים נוספים

 אהוד גולדברג, החלטת השופט הראשי הינה סופית ואינה ניתנת לערעור. –ראשי  שופט 
 קרובים או מהצד של רחוב צמוד למבנה המועדון קיים מגרש חניה גדול, ניתן לחנות גם ברחובות ה – חניה

 אהוד מנור.

  מרכז מסחרי ברחוב  ישנודקות נסיעה  3בהפסקה יוגש כיבוד קל וניתן יהיה לרכוש פיצות, במרחק  –כיבוד
 סשה ארגוב.

 כאן ייעודית עבור התחרות ווטסאפ ניתן להצטרף לקבוצת 

  כאןרשימת שחקנים מתעדכנת ניתן לראות 

 הקמפוס למצוינות ברעננה 

 לילדים מצטיינים ומחוננים

  2023 לשנת 8מוקדמות אליפות ישראל בשח מהיר עד גיל 
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