
תרבות, נוער וספורט

הזמנה

י נ חפשו אותנו בפייסבוק העירו

מועדון השחמט
הרצליה

ע״ש אריה אוריאלי

לתחרות "שח - מהיר" קיץ בהרצליה
17/8/2018  

ע”ש אפרים )פליכס( שרף ז”ל )2016-1928(

התחרות תערך ביום שישי, ו' באלול תשע"ח, 
17/8/2018, מהשעה 10:00 עד 16:00

 באולם הספורט של תיכון חדש הרצליה
שד’ שבעת הכוכבים 2, הרצליה)ליד הקניון( 

הכניסה מהשער האחורי של בית הספר.
תקנון התחרות בהזמנה.

שואת  את  שרד  ז"ל,  שרף  )פליכס(  אפרים 
ועלה  השניה  העולם  במלחמת  טרנסניסטריה 
בתקומת  ראה  נלהב  כציוני   .1948 בשנת  לארץ 
הצטרף  הוא  נעוריו.  חלום  התגשמות  את  ישראל  מדינת 
לקיבוץ דגניה א', ובשנת 1950 עזב את הקיבוץ לטובת תל 
בקונצרן  לעבוד  התחיל  אפרים  להוריו.  לדאוג  כדי  אביב 
הבניה "רסקו" כמחסנאי והתקדם במשך השנים עד לתפקיד 
אשכולות  איש  היה  לגימלאות.  פרש  ממנו  החברה  גזבר 
אשר בנה את עצמו במו ידיו, תקופת השואה גזלה ממנו את 
נעוריו ואיתם תחומי עניין שונים. אפרים לא היה שחמטאי, 
אך אביו שיחק שחמט וברבות הימים גם בנו רוני יבדל"א 

היה שחקן בקבוצת הליגה הלאומית של מועדון הרצליה.
תחרות שחמט לזכרו היא דרך נאותה להנצחתו.

נשמח להשתתפותכם בתחרות, נא לדייק!
ד"ר שלמה קנדלשיין

נשיא מועדון השחמט הרצליה
משפ’ שרף

טקס פתיחה- שעה 9:45 בבוקר
טקס סיום - שעה 16:00



תקנון התחרות
קרן הפרסים 10,000 ₪

הנהלת המועדון רשאית לערוך כל שינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי!

עידן לביא
 מנהל מועדון השחמט, הרצליה

Idanlavi1@gmail.com ,054-4777672 :נייד

     7 סיבובים “שוויצרים” - 15 דקות + 5 שניות למסע לכל 
שחקן למשחק. סיבוב ראשון בשעה 10:00 בבוקר, בדיוק!

התייצבות בשעה 9:45 בבוקר

     התוצאות מוכרות למד כושר ישראלי ולמד כושר  
בינלאומי ב”שח-מהיר” של הפיד”ה.

     חובת “כרטיס שחמטאי” של איגוד השחמט, או 
תשלום במקום של דמי דירוג בסך 60 ₪

     14 פרסים כספיים:
.₪ 250 ,₪500 ,₪ 700 ,₪ 1,000 ,₪ 1,500 ,₪ 2,000 ,₪ 3,000

150 ₪ כ”א )בתנאי שישתתפו לפחות 7 שחקנים( לסניור 
המצטיין )60+(, לשחקנית המצטיינת, למצטייני מד כושר 

עד 2200, 2000, 1800, לשחקן הנוער המצטיין עד גיל 18 
)ילידי 2000 ואילך( ולשחקן מועדון הרצליה המצטיין. 

לשלושת הראשונים יוענקו גם גביעים.

     שובר שוויון: 1. “בוכהולץ” קאט 1 2. “בוכהולץ” 3. מספר 
הנצחונות, למעט הפרסים הכספיים שיחולקו שווה בין אותם 

שחקנים. אין כפל פרסים ולא יחולקו פרסים פחות מ-50 ₪

     דמי השתתפות-בוגרים 100 ₪, נוער, חיילים, סניורים 
ונשים 80 ₪, חברי מועדון הרצליה 60 ₪.

רבי אמנים ואמנים בינלאומיים פטורים מתשלום דמי 
השתתפות, בתנאי שירשמו מראש.

חובת הרשמה מראש לכל המשתתפים! את תשלום דמי 
ההשתתפות יש להעביר ע”ש מועדון שחמט הרצליה, 

בנק המזרחי הרצליה, מס’ סניף 415, מס’ חשבון 560619, 
לא יאוחר מ-12/8/18! )יש לשלוח העתק ההעברה במייל( 

הרשמה ללא תשלום אינה תקפה!
אין הרשמות ביום התחרות,אלא על בסיס מקום פנוי בלבד.


