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   19/3/2021 8עד גיל מט השלב המהיר  בשח אליפות ישראלמוקדמות 
 

  בניסן ו' 19/3/2021יום שישי  ב םתקיית 2021לשנת  8עד גיל מהיר -אליפות ישראל בשח
  ראשל"צ.  42" , רח' בן גוריון יתבמועדון השחמט ראשון לציון, אולם "עמ תשפ"א 

אשר לא העפילו לשלב הגמר של אליפות ישראל  ואילך 2013ילידי  התחרות פתוחה לשחקנים
בשחמט לשנה זו. תחרות זו מהווה הזדמנות נוספת להעפיל ולהשתתף בגמר אליפות הארץ 

   לשנה זו.  8עד גיל 
 שניות 10דק'+  15: מהיר  קצבב השוויצרית סיבובים בשיטה 6: יתקיימו פרטי התחרות

 .למסע החל מהמסע הראשון
חובה  -ית מסיכה ימדידת חום לפני כניסה לאולם המשחקים. עט ת לימי קורונה:מגבלו

 אין כניסה לאולם המשחקים למאמנים ומלווים. .במשך כל זמן השהיה במקום המשחקים 

 במידה ויתווספו תקנות נוספות ממשרד הספורט, נתחייב לפעול על פיהן בכל מקרה.  •
  

 .  :0109. טקס פתיחה בשעה 8:45החל משעה  3/19 שישי : התייצבות: יום  לוח זמנים
 . 9:25-14:30משחקי התחרות: 

 
 . אחרוןבתום סיבוב מיד  טקס סיום יתקיים 

על בסיס מקום   ₪ 30בתוספת  הרשמה באיחורחובה!  16/03/2021עד : ההרשמה ההרשמה
 .₪  80תשלום ע"ס הטופס המצורף ולבצע באמצעות במייל יש להירשם  פנוי בלבד.

 ם לתשלום:  פרטי 
(, 12ניתן לשלם בהעברה בנקאית אל מועדון השחמט ראשון לציון, בנק הפועלים )

 . או באפליקציית פייבוקס 499938ן -, מס' ח555סניף 
 .   054-4977788 –צור - אצל שושי בר

 
על כל  כושר ישראלי ובינלאומי. -: התוצאות ידווחו למדדיווח תוצאות וכרטיס שחמטאי

 ₪.  40או לשלם דמי דירוג בסך  ת כרטיס שחמטאי בתוקףולהיות בעל םשחקניה
 עולים לגמר 

, המקומות הראשונים יקבלו את הזכות להשתתף בגמר אליפות ישראל שיתחיל ביום 10%
 . 21/3ראשון 

 
 . יםלמצטיינים יקבלו גביעים. בנוסף יחולקו מדליות המקומות הראשונ 3ב יםכו: הזפרסים

 בזק   קרב-דו (4בוכהולץ ,  (3, השחקניםבין  התוצא (2,  1בוכהולץ קאט (1:   שובר שויון
 Liorgal1@gmail.com 054-3132144  ליאור גלמנהל התחרות: : פרטים נוספים

 
 
 
 
 
 
 

 גיל בורוחובסקי                                    משה קציר                              אלכס כספי        ליאור גל           
        

 מנכ"ל  איגוד השחמט             יו"ר ועדת הנוער                       מנכ"ל מועדון ראשל"צ     התחרותמנהל 
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   ליאור גל   לכבוד:
 

 . 2021  8ראל עד גיל  אליפות יששלב המהיר של מוק' טופס הרשמה ל
או אישור התשלום    יש לשלוח את הטופס יחד עם העתק ההעברה הבנקאית

 3132144-054 –או בהודעת ווטסאפ   Liorgal1@gmail.com למייל:   בפייבוקס
   השלב המהיר  –  8עד גיל  אליפות ישראל מוקדמות  הנני מבקש להירשם ל

 .במועדון השחמט ראשל"צ  19/3/2021ב שיתקיים 
 
   

 )מחק את המיותר(  בהעברה / פייבוקס בתאריך______________תשלום }{בוצע 
 

 מייל טלפון  מספר השחקן  שם 
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