
     
 

   אליצור

  אליפות ישראל אונליין בשח בזק
 

 בתאריך 7.7.2020, שעה 18:30 
 

אליצור פ"ת, מתכבדים להזמינכם  בשיתוף פעולה עם מועדון האיגוד הישראלי לשחמט, .1

, ט"ו בתמוז, 7.7.2020בתאריך  ג',ביום בשח בזק. האליפות תתקיים  לייןאונאליפות הארץ ל

לטקס פתיחה  18:30-התייצבות חובה ב. lichess.org באתר 21:30-19:00בין השעות 

 והנחיות כלליות.

 התחרות פתוחה לתושבי ישראל ולשחקנים הרשומים בפיד"ה תחת דגל ישראל.

 שניותדקות בתוספת שתי  3: קצב זמן .2

 .למסע  .3

 בשיטה השוויצרית. ההגרלות יעשו אוטומטית על ידי האתר ליצ'ס. 11: מס' סיבובים .4

 ₪  40: אחרים לבעלי כרטיס שחמטאי בתוקף.: האליפות חינם דמי השתתפות .5

. בזמן ההרשמה יש 03-6437627בטלפון  9:00-15:00תשלום בימי א' עד ה' בין השעות 

 רשם בקישור הבא:ילהיכולים באיגוד לציין מספר שחקן באיגוד. שחקנים חדשים 

http://chess.org.il/Payments/Shop.aspx 

 :פרסים .6

 ₪  1200מקום ראשון: 

 ₪  600מקום שני: 

 ₪  300מקום שלישי : 

 ₪   100מקום רביעי: 

אשר ייקבע לפי ₪  200פרס מיוחד של יו"ר האיגוד ד"ר צביקה ברקאי לשחקן המצטיין: 

 כושר ישראלי(.-מות ביחס למיקום ההתחלתי )לפי מדת מקויעלימספר 

 ₪   200פרס מיוחד של ראש עיריית פ"ת רמי גרינברג למצטיין תושב העיר פ"ת : 

 (.18עד גיל )נוער ו נשים, 60מצטייני קטגוריה : סניורים מעל גיל 

)לפי מד כושר  1550, 1700, 1850, 2000, 2150, 2300כושר )עד, לא כולל(: -מצטייני מד

 ₪.  100ישראלי(, כל אחד 

יום מיום התחרות. על השחקנים הזוכים בפרסים  90אין כפל פרסים. הפרסים יוענקו עד 

 בנק.החשבון פרטי את  jeruchess@gmail.com , בדוא"ל 12.7.20-למסור עד יום ראשון ה

 מיקום סופי בתחרות יקבע בהתאם לשוברי השוויון של האתר ליצ'ס. .7
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   אליצור

 של המשחקים. "פייר פליי"התחרות, לאחר שתתבצע בדיקת למחרת הזוכים יוכרזו רק  .8

 :רישום באתר .9

 https://lichess.org/signup בקישור   lichess.org חדשים: להירשם לאתרלשחקנים  (א

שחקנים עם שם משתמש חדש חייבים לשחק כמות מספקת של משחקים לפני התחרות  (ב

שימוש ביוזר כושרם האמיתי". -עם אותו שם משתמש, זאת על מנת "להתקרב למד

 .כושר באתר אינו תואם את רמת השחקן, ייחשב כעבירת משמעת-שהמד

הישראלים:  לאחר מכן יש להצטרף לקבוצת השחקנים (ג

--players-chess-https://lichess.org/team/israeli 

אמיתי שלכם בצ'ט בהתאם לבקשת המנהל. לא יש להזדהות בשם פרטי ושם המשפחה ה (ד

בשעה  6.7.2020-פתיחת התחרות עד ה לפניתתאפשר השתתפות למי שלא הזדהה 

19:00. 

 לציין זאת באתר ליצ'ס בפרופיל האישי )דירוג פיד"ה(. GMאו  FM ,IMשחקנים בעלי תארים  (ה

 jR6https://lichess.org/swiss/vFTnN : לאחר הצטרפות לקבוצה יש להירשם לתחרות (ו

להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של התחרות:  חובה (ז

https://chat.whatsapp.com/LtuAlEAghPOLmKsESK9Qkx 

 :ליום התחרות הערות טכניות .10

 ולא מכשירים ניידים. להתחבר דרך מחשבחובה  (א

  .להפעיל זום עם מצלמה כדי להשתתף בתחרות חובה (ב

לצד השם האמיתי שלהם גם את השם משתמש שלהם  ,על השחקנים לרשום בזום (ג

 בליצ'ס.

 פורסמו בקבוצת וואטסאפ לקראת התחרות.ים לחדרי הזום יקישור (ד

השתתפות לא ספורטיבית בתחרות תועבר לטיפולה יבדקו בתום התחרות.  כל המשחקים .11

 ינקטו נגד אותם שחקנים.וצעדים של ודעת משמעת 

   2688666-052או בטלפון לאלון כהן בווצאפ בפרטי בכל שאלה ניתן לפנות : פרטים נוספים .12

ועד שעה לפני  ביום  jeruchess@gmail.comאו לכתובת דוא"ל  21:00-ל 20:00כל יום בין 

 התחרות.

,בברכה ובהצלחה  

 

     קליסקי דן        בורוחובסקי גיל צביקה                         אלון כהן                             ד"ר ברקאי 

 מארגן התחרותמנכ"ל האיגוד          יו"ר האיגוד הישראלי לשחמט      מנהל ושפוט התחרות          
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