
 כרמל שחמט-חיפה-אגודת מכבי

 פתוחה ארצית  תחרות שחמט בזקל הזמנה

 לכל הגילאים
 (MediGuide) גיידיבחסות חברת מד, אליפות לזכר מיכאל קורול ז"ל

 לפחות₪  1,800-קרן פרסים מובטחת 

 שחמטאי/ת נכבד/ה

 ,17/03/18 -אנו מתכבדים להזמינכם להשתתף בתחרות שתיערך ביום שבת ה

 .חיפה 19כרמל", ברחוב ביכורים -חיפה-השחמט של "אגודת מכבי במועדון

 , 10:00בשעה   :התייצבות לתחרות

 11:00-10:30בשעה  : הרשמות והגרלות

 11:00בשעה   :תחילת התחרות

 :תנאי התחרות יהיו כמפורט להלן

 כושר בזק פיד"ה-תחרות שח בזק פתוחה ארצית לצרכי מד

 :רמות 2-התחרות תחולק ל

 .בזק בינלאומימד כושר  1600: מעל א' הקטגורי

או ברצונם /)תינתן אפשרות לשחקנים שקרובים למד כושר ו בזק בינלאומימד כושר  1600עד : קטגוריה ב'

לפי החלטה ושיקול דעת סופי של הנהלת מכבי חיפה כרמל  ,לשחק בקטגוריה א' בלבד לעבור לקטגוריה א'

 שחמט(.

 פרסים כספים:  3יוענקו 

 ₪     700: גביע+ 1מקום   :קטגוריה א'

 ₪ 400: 2מקום 

 ₪ 200: 3מקום 

  ₪ 021-ארוחה זוגית בשווי כ + גביע :1מקום   ב': קטגוריה

  ₪ 80שובר הטבה בשווי  + מדליה :2מקום 

 םיאולימפיולוח סט כלי שחמט  + מדליה :3מקום 

בכל . שחקנים/שחקניות  5בתנאי שישחקו לפחות  ,18יוענק פרס לשחקן/נית הנוער המצטיין/מצטיינת עד גיל  •

 נת והן לבן המצטיין.ימקרה יוענק פרס הן לבת המצטי

 יוענק פרס לשחקן/שחקנית המפתיע/ה של התחרות. •

 נים/שחקניות.שחק 5בתנאי שישחקו לפחות  +:60יוענק פרס לסניור המצטיין  •

 5בתנאי שישחקו לפחות -כרמל-יוענק פרס לשחקן/שחקנית המצטיין/המצטיינת ממועדון מכבי חיפה •

 שחקנים/שחקניות.

 : עלות דמי השתתפות

 ₪ , 50מבוגר: :לנרשמים מראש

 ₪ . 40 חיפה כרמל ששילמו דמי חבר-+ וכן חברי מועדון מכבי60סניורים מגיל /18בני נוער עד גיל 

 ₪ . 10: תוספת תשלום של ביום התחרותלנרשמים 

 ההרשמה ביום התחרות הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.

 שניות למסע. 2 + דקות למשחק 4 :קצב המשחק

 סיבובים. 9 מתכונת התחרות:

 לפי שיטת "בוכהולץ". יוכרעבין שחקנים בסיום התחרות  שוויון נקודות

 .השחקנים שצברו ניקוד זההבאופן שווה בין הפרסים הכספיים יחולקו 

 .פיד"ה בינלאומיתוצאות התחרות מועברות לאיגוד השחמט ויעודכנו למד הכושר בזק של 

 

 יצור קשר עםלפרטים נוספים והרשמה יש ל

 .052-6357028יוסי ברקאי או  055-6801169משה קציר 

 בהצלחה!. הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לערוך כל שינוי לפי שיקול דעתה
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