
      
                                

 
 

 , גבעת שאול2, מרכז שטנר, קומה 3רחוב שטנר 

 

ומעלה )ישראלי או בינלאומי(, נכון  2300: שחקנים בעלי מד כושר רשאים להשתתף

ונשים  1.1.2002לאחד העדכונים החל מפתיחת שלב רבע הגמר. שחמטאים שנולדו לאחר 

ומעלה. כמו כן רשאים להשתתף עולים משלב רבע הגמר. רשימת  2200ושר עם מד כ

 עולים מרבע הגמר מעודכנת באתר האיגוד:
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סיבובים שוויצריים או בשיטת ליגה  9תחרות תתקיים במתכונת של הכללי התחרות: 

בחלוקה לבתים, כל זאת בהתאם לכמות המשתתפים המותרת באולם, בכפוף להנחיות 

 משרד הבריאות ומשרד הספורט. 

       ייקבע ויפורסם ע"י האיגוד, עד הסיבוב השלישי . מקדם העליה לגמר:

ר כמות המשתתפים לפחות כפולה מכמות כאש בשיטה שוויצרית: שוברי שוויון

הסיבובים, שוויון נקודות יוכרע עפ"י הסדר הבא: א. תוצאה בין השחקנים )רק אם כל 

)ללא יריב חלש(; ג.  1-בקבוצת הניקוד שיחקו ביניהם(; ב. בוכהולץ קאט -השחקנים  

 בוכהולץ; ד. רמת ביצוע )פרפורמנס(.

רה בסעיף הקודם: א. ברגר; ב. תוצאה בין או שוויצרית שלא עונה להגד בשיטת ליגה

 השחקנים; ג. מספר נצחונות.

 כושר ישראלי.-יפורסמו באתר האיגוד. הגרלות לפי מד הגרלות ותוצאות

 ם עדקות לסיום המשחק  30ים מסעים + לארבע שעה וחצי לשחקן קצב המשחקים:

   הראשון. מסעמהתוספת של חצי דקה 

 לר"א ואב"לים בהרשמה מראש. חינם .₪ 200 : דמי השתתפות

. יש אפשרות לשלם דמי דירוג בסך     2020כרטיס שחמטאי על כל המשתתפים להיות בעלי 

             )ללא כרטיס שחמטאי(.₪  90

 התחרות תדווח למד כושר ישראלי ובינלאומי.

ביגוד נא לדאוג ל –ניידים סגורים בתיקים או אצל מנהל התחרות. האולם ממוזג 

 .בהתאם

  מרוכזת-במתכונת סמי :לוח זמנים

  .10:00שישי מתחילים בשעה  ימי,  18:15תחילת משחקים באמצע השבוע: 

 21/7. 9 19/7. 8 17/7. 7 15/7. 6 10/7. 5 9/7. 4 8/7. 3 3/7. 2 1/7. 1מועדי הסיבובים: 
 דקות יפסק הפסד טכני.  45למאחרים מעל 

 מדמי השתתפות .  60%: פרסים
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: השלמת משחקים חובה להשלים לפני מועד הסיבוב הבא. התיאום יתבצע השלמות משחקים

עם היריב ומנהל התחרות. בסיבוב לפני אחרון תאושר דחייה רק במקרים מיוחדים. אין דחיה 

 בסיבוב האחרון.

 

 .אלון כהן שופט ראשי:

משרד הספורט. התחרות תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והנחיות בריאותיות: 

 חשוב לציין שההופעה למשחקים מחייבת, כל עוד ההנחיות מאפשרות כך.

להתנהל בהתאם לדרישות משרד הבריאות, המתעדכנות באתר האיגוד, כגון שימוש  חובה

 במסיכה וכפפות, כמפורט בלינק בסעיף ד':
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 )בתאם להנחיות משרד הבריאות(יוגש כיבוד קל 

    

 .לאיגוד הישראלי לשחמט ולהנהלת התחרות שמורה הזכות לשינויים בהתאם לצורך

 

 :לפרטים והרשמה

 jeruchess@gmail.com, 0522688666אלון כהן: 

 64960, מספר הבנק 448, סניף 12דרכי תשלום : העברה בנקאית לחשבון של מועדון ירושחמט. בנק הפעולים,  

 .0507540424לשאול למספר  payאו בפיי.
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