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 מכרז גמרים של אליפות ישראל לנוער 

עד  8תחרויות גמר אליפות ישראל לנוער, בגילאים האיגוד הישראלי לשחמט יקיים את   2021בחופשת פסח 

  . השנה, בניגוד לשנים קודמות, התחרויות לא יתקיימו במקום אחד. האיגוד מבקש לקבל הצעות לאירוח18

 התחרויות הבאות: 

 (20עד  10  –)מספר משתתפים צפוי  18גמר אליפות ישראל עד גיל  .1

 ( 27  –)מספר הזכאים להשתתף  16גמר אליפות ישראל עד גיל  .2

 ( 36  –)מספר הזכאים להשתתף  14גמר אליפות ישראל עד גיל  .3

 ( 35  –)מספר הזכאים להשתתף  12גמר אליפות ישראל עד גיל  .4

 ( 34  –)מספר הזכאים להשתתף  10ל גמר אליפות ישראל עד גי .5

אליפות    ממשתתפי  10% , ובנוסף יעלו23 –)מספר הזכאים להשתתף   8גמר אליפות ישראל עד גיל  .6

 (בשחמט מהיר 8ישראל עד גיל 

 ( 16כ  –)מספר משתתפות צפוי  10וגיל  8גיל  גמר אליפות ישראל לבנות  .7

 ( 16כ – צפוי )מספר משתתפות  12גמר אליפות ישראל לבנות גיל  .8

 ( 16כ  –)מספר משתתפות צפוי  18ו   14,16מר אליפות ישראל לבנות גיל ג .9

 (  40  כ –)מספר משתתפים צפוי בשחמט מהיר.  8אליפות ישראל הפתוחה עד גיל  .10

 ( 20עד  –)מספר משתתפות צפוי בשחמט מהיר.  8עד גיל לבנות אליפות ישראל  .11

   דמי ההשתתפות

 קבועים ולא ניתנים לשינוי:הבאים הינם דמי ההשתתפות 

 ק"מ ממקום התחרות(  100לשחקנים המתגוררים מעל  ₪180. ) 240 –בתחרויות הגמר הפתוחות   •

 ק"מ ממקום התחרות( 100לשחקנים שמתגוררת מעל  120) ₪.   180  –בתחרויות הגמר לבנות  •

 לכולם  ₪  80 –בשחמט מהיר   8באליפות ישראל הפתוחה עד גיל  •

 לכולם ₪ 70  –בשחמט מהיר  8עד גיל  באליפות ישראל לבנות •

₪ בתחרויות שח   ₪30 בגמרים, ועד   50להרשמה מראש ולגבות דמי איחור של עד  ןניתן לקבוע תאריך אחרו

 .  8מהיר עד גיל 

 כל דמי ההשתתפות הולכים למועדונים המארחים.   -למען הסר ספק 

 רשימת משתתפים 

 מקום באחריות איגוד השחמט רשימת השחקנים הזכאים להשתתף ורשימת ממלאי ה 

 אירופה( יפורסמו בהזמנה לתחרות ואינם חלק מהמכרז.  \תנאים לזוכים )זכאים להשתתף באליפות העולם
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 לוחות הזמנים: 

 הערות תאריכים  תחרות 

  8אליפות ישראל הפתוחה עד גיל 

 בשחמט מהיר 

סיבובים בשיטה שוויצרית קצב  6 19.3.2021

15+10 

 8לבנות עד גיל אליפות ישראל 

 בשחמט מהיר 

סיבובים בשיטה שוויצרית קצב  6 19.3.2021

15+10 

סיבובים שוויצריים קצב שעה   7 26.3.2021  –  21.3.2021 פתוחה + בנות  8גמרים גיל 

שניות למסע, יום אחד    30+  וחצי

  לא ביום הבחירותעם סיבוב כפול 

 23.3יום שלישי, 

  10,12,14,16,18גמרים גיל 

 ובנות פתוחות 

סיבובים שוויצריים קצב שעה   9 26.3.2021  –  19.3.2012

יומיים  . שניות למסע  30+  וחצי

  לא ביום הבחירות עם סיבוב כפול 

 23.3יום שלישי, 

 דרישות המכרז 

 השופט הראשי חייב להיות בעל דרגת שופט לאומי ומעלהבכל התחרויות  .א

 המנצחים יקבלו גביעים.    3בכל תחרות   .ב

( מותנה באישור להקים  חובה להבטיח מזנון כשר) 12סעיף פרט ל, בנוהל הפרטת תחרויותיש לעמוד  .ג
 לפי הוראות משרד הבריאות בזמן התחרות  –מזנון 

בכל התחרויות יש לשמור על הוראות התו הסגול. על התחרויות להיות מחולקות למספר   .ד

 שחקנים בחדר. 10כיתות. יש להבטיח שלא ישחקו יותר מ \חדרים

  ןסעיף ד, ניתן להגיש הצעה לקיים יותר מתחרות אחת במועדון. בתחרויות בנות תינתתנאי ד עומדים ב כל עו . ה
 עדיפות למי שיוכל לארח כמה גילאים. 

 ניתן לגשת לכל המכרזים ולציין אילו גילאים מועדפים על המועדון, וכמה תחרויות המועדון יוכל לארח  .ו

 שעות סיבובים וטקסים.  –בהצעה יש לכלול לו"ז מדויק של האירוע  . ז

 תינתן עדיפות למועדון שיוכל לשדר חלק מהלוחות הראשונים אונליין.  . ח

   liga@chessfed.org.il במייל 12:00בשעה  7.2.2021יש להגיש טופס הגשת מועמדות למכרז עד יום ראשון,  .ט
 
 

 בברכה
 יו"ר ועדת הנוער  – משה קציר    מנכ"ל.   –בסקי וגיל בורוח

 סמנכ"ל מקצועי.  –ל ויינשטיין אוש יו"ר ועדת מכרזים.   –אלכס ראזניקוב 
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