
 

  -אונליין   בזק שח  ב אליפות פתוחה  
  ₪ 3000קרן פרסים   - 20.1.2021  'דיום  

אנו מתכבדים בזאת להזמין את כל שחמטאי ישראל הרשומים באיגוד הישראלי לשחמט,  
 להשתתף באליפות אונליין בשחמט בזק.

 lichess.orgבערב באתר  0071:, בשעה 20.1.2021: יום ד ', מועד התחרות ●

 סיבובים. 9-התחרות תתקיים בשיטה השוויצרית ב ●

 שניות לשחקן  2דקות בתוספת  3קצב תחרות:  ●

. ניתן לחדש כרטיס 2021 לשנתלבעלי כרטיס שחמטאי בתוקף  חינםדמי השתתפות:  ●
שחמטאי באתר האיגוד בקישור הבא  

https://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx  לשחקנים שהיו   %20ל )הנחה ש
   ₪ דמי השתתפות, בטלפון  40או לחילופין לשלם ( 2020בעלי כרטיס שחמטאי ב

בשעה   19.1.2021-עד ה, ימי א' עד ה'. יש לבצע זאת 15:00-9:00בין השעות  036437627
15:00 . 

שפורסם באתר האיגוד בקישור יכובד במלואו. השתתפות  ת אונליין התקנון לתחרויו חשוב! 
בתחרות פירושה הסכמה מלאה לתקנון לתחרויות און ליין של האיגוד הישראלי לשחמט.  

 tentPage.aspx?Id=3473https://www.chess.org.il/ContentPages/Con 
 

 ובתוכנת הועידה זום lichess.orgתהליך הצטרפות לתחרות באתר 
 )חינם(.  lichess.orgיש להיות רשום לאתר  (1
על מנת להשתתף בתחרות יש להצטרף לקבוצת התחרות )יש למלא הודעה בבקשת  (2

(, לחצו על הקישור הבא: 3ההצטרפות כמפורט בסעיף 
--players-chess-https://lichess.org/team/israeli 

 יש לכתוב -". תופיע הודעה שניתן לכתוב בה בקשת הצטרפות join(    לחצו "הצטרף" או "3      
 מהתחרות.צ'ס! שחקנים שלא ימלאו את התנאים יורחקו -שם מלא ושם פרטי בפרופיל של לי

, בשעה  20.1.2021-ולא יאוחר מיום שלישי , הההרשמה לקבוצת התחרות באתר מראש בלבד 

 ביום התחרות עצמו!מובטח שנספיק לאשר שחקנים הנרשמים לקבוצה לא .  15:00

" וחכו לקבלת אישור ממנהל הקבוצה. ברגע שתאושרו submit(    לחצו על "אישור" או "4      
 תוכלו להשתתף בתחרות עצמה 

 )לפי מד כושר ישראלי  שח קלאסי(:    2000( קישור להרשמה לתחרות מעל   5      
 https://lichess.org/swiss/28OCICnJ 

 )לפי מד כושר ישראלי  שח קלאסי(:   2000לקישור להרשמה לתחרות מתחת           
https://lichess.org/swiss/GjPQcpBY 

  
 2021לשתי התחרויות הסיסמא היא 

  ולהיות מחוברים 16:30חובה להצטרף לתחרות עד השעה  -ניתן  ללחוץ  "הצטרף" לטורניר  - 
ה חובת הזדהות בזום  חלמאחרים לא יוכלו להשתתף בתחרות.  .לכל המאוחר 16:30בזום בשעה 

ניתן לשנות את השם שלכם על ידי לחיצה על שלוש הנקודות וללחוץ  בשם משפחה ובשם הפרטי. 
 באותה לשונית.   Renameעל 

:    שאול ויינשטייןעם    2000קישור לשחקנים של התחרות הראשית מעל  -
https://us02web.zoom.us/j/87911568841 

  עם עידן לביא :  0020קישור לשחקנים של התחרות המשנית  מתחת ל -
https://us02web.zoom.us/j/86418598745 

  
 דרישות טכניות מקדימות להשתתפות באליפות                                     

איכות התקשורת היא באחריות השחקן. רצוי חיבור עם כבל על מנת למנוע   –אינטרנט   (1
ליטה. מומלץ שלכל שחקן יהיה "אינטרנט חירום" למקרה התנתקות, למשל  בעיות של ק

 נוסף. WIFIחיבור 

https://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx
https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=3473
https://lichess.org/team/israeli-chess-players--
https://lichess.org/swiss/28OCICnJ
https://lichess.org/swiss/GjPQcpBY
https://us02web.zoom.us/j/87911568841?pwd=VitYTDVjWVdkNGgvVmpKSEJNRnhhQT09
https://zoom.us/j/95033371183?pwd=aWYzL25qV1VaVTJOQXFsSUNUMXF4dz09
https://us02web.zoom.us/j/86418598745


 
 בלטים או סלולריים. אאת התחרות יש לשחק ממחשב שולחני או נייד, אך לא מט  (2
 חובת חיבור מצלמת רשת בה התמונה נראית בבירור.  (3
 תאורה מלאה בחדר, המאירה בבירור את החלל ואת פני השחקנים.  (4
 תקינים.  רמקולים (5
 מיקרופון תקין.  (6
רצוי לשמור בחדר המשחקים מקלדת, עכבר, רמקולים ומצלמה נוספים, למקרה שאחד  (7

מהם מפסיק לעבוד בזמן התחרות. לא ניתן לעזוב את החדר בזמן המשחקים על מנת 
 לפתור תקלות טכניות. 

 חל איסור על שימוש באוזניות.  (8
 נוספים פרט לזום ולליצ'ס, בזמן התחרות.חל איסור לפתוח תוכנות או אתרים  (9

 רק מסך אחד מותר לשימוש בזמן התחרות. (10
בכל בעיה יש לפנות בצ'אט של הזום לשופט התחרות. יש להודיע מיידית לשופט התחרות  (11

 על כל תקלה טכנית.
   נא להתלבש בצורה המכבדת את האירוע.  (12

 קנים בזמן משחק התנהלות השח                                        

 כל עוד התחרות נמשכת.  חל איסור על מחיקת שם אמיתי מהפרופיל (1
 קיימת חובת שיתוף מסך מלא בזום.  (2
 חל איסור לפתוח לשונית/דף חדש במחשב פרט לתחרות. (3
פרט למחשב, חל איסור בשימוש כל מכשיר אלקטרוני נוסף בחדר, כולל מכשירים  (4

 סלולריים. 
 ה כל עוד המשחק נמשךאסור לשחקן לצאת מטווח המצלמ (5
 אין להתנתק מהזום עד תום המשחקים.  (6
 חל איסור על נוכחות אנשים נוספים בחדר.  (7
 אין לתקשר עם אנשים אחרים בזמן התחרות, בשום אמצעי.  (8
 אין לרשום דבר בזמן התחרות או להחזיק חומרים רשומים בסביבת המשחקים. (9

לשחקנים אחרים, כגון: דיבור ליד חלה חובה לשחק במקום שקט ואיסור על כל הפרעה  (10
 המחשב בין המשחקים.

 חל איסור לשחק עם חשבון של שחקן אחר.  (11
 מי שאינו בזום אינו זכאי לפרס.  (12

ש"ח( הפרסים יחולקו לפי שוברי השוויון   2200) -פרסים כספיים של התחרות הראשית 

   lichess.orgשל האתר 

 ₪    800 פרס ראשון :

 ₪   500פרס שני: 

 ₪   300שלישי: פרס 

 שחקנים(:  ₪5  כ"א )בתנאי שישתתפו לפחות   001פרסי קטגוריה בסך 

 (, חייל  60סניור )+, 0512, עד 0032, מצטיינת נשים, מצטיין עד 18  נוער עד גיל

 שמות הזוכים יפורסמו בכתבה באתר האיגוד. מצטיין בשירות חובה. 

 ש"ח  800 -פרסים כספיים של התחרות המשנית 

 ₪   250פרס ראשון: 

 ₪  150פרס שני :  

 ₪   100פרס שלישי: 

 ש"ח כל אחד.    100 1600, מצטיין עד 1800, מצטיין עד מצטיינת נשים



 
לשחקנים החדשים בעולם משחקי שחמט באינטרנט, אנו ממליצים לתרגל מבעוד מועד  ●

משחקים עד שסימן שלה ליד    10השתתפות במספר משחקים באתר זה ולשחק לפחות 

 המד כושר יעלם. 

:  שאול ויינשטייןלכל שאלה ופרטים על התחרות  ניתן לפנות למנהל ושופט התחרות  ●

 17:00ל 9:00ין השעות בבימים א עד ה  0507540424

  

 נשטיין שאול ויי                 גיל בורוחובסקי  ד"ר צביקה ברקאי                         
 אשי ושופט מנהל , סמנכ"ל מקצועי               מנכ"ל האיגוד     יו"ר האיגוד הישראלי לשחמט         


