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 2020לשנת  8עד גיל  בנותהזמנה לאליפות ישראל בשח מהיר ל
 

 קהילתי מתןהבמרכז , תתקיים 16:30-10:00, בין השעות תש"פ אב' בג, 24.7.2020, ישישביום 
 .8עד גיל  בנותל מהיר אליפות ישראל בשח ,שוב מתןיי, ב34ברחוב הדר 

 
 ואילך.  2012שנת  ות: ילידזכאים להשתתף

 .9:45-9:15ובה!( בין השעות:ח -במקום )לאחר הרשמה מראש  ייצבותהת: לוח הזמנים
 ותמתבקש ותלערך. כל המשתתפ :0016: בשעה טקס הסיום. :0010: בשעה טקס הפתיחה

 טקס.הלהישאר עד תום 
שניות  5 בתוספתדקות לשחקן  20סיבובים בשיטה השוויצרית בקצב של  6: שיטת התחרות

 למסע.
כרטיס שחמטאי  תלהיות בעל תחייב ניתכל שחק. ישראליד הכושר היוכרו למ תוצאות התחרות

התשלום עבור הכרטיס )המאפשר להשתתף בתחרויות נוספות למד כושר במהלך  תוקף. -בר
 .  כאן <  ---השנה( יתבצע באתר האינטרנט של האיגוד 

 .כאן לתחרות זו בלבד₪  40יא לשלם "דמי דירוג" על סך אפשרות חלופית ה
 :התרת שיויון נקודות

 הללא יריב) 1-. בוכהולץ קאטא: 12-שווה או גדולה מ ותכאשר כמות המשתתפ ,בשיטה שוויצרית
 .; ג(חקו ביניהםבקבוצת הניקוד שיות רק אם כל השחקניות )תוצאה בין השחקני ב.; (חלש

 (.פרפורמנס)רמת ביצוע בוכהולץ; ד.
; ותתוצאה בין השחקני ב.ה להגדרה בסעיף הקודם: א. ברגר; בשיטת ליגה או שוויצרית שלא עונ

 ג. מספר נצחונות. ד.מספר משחקים בשחור
 .יוענקו גביעים ות: לשלוש הראשונפרסים

  http://bit.ly/37aBh3zבלינק: ₪  70 :7.19-עד ל דמי ההשתתפות
  http://bit.ly/3avfJAOבלינק :  ₪ 100 : 20.7.20-המ דמי השתתפות החל

 
לאחר ביצוע התשלום נא לשלוח  .אפשרי בפייבוקס בלבד 0527412888 תשלום לטלפון
באיגוד ועדכון לגבי ביצוע  ניתבצירוף שם ומשפחה, מספר שחק 0527412888 -סמס/ווטסאפ ל

ליאור ( צ'ק בדואר ל19.7.2020-. אפשרות נוספת היא לשלוח )עד הבאיזה דרך בוצעה ההרשמה
להירשם באיגוד לפני  ותבאיגוד חייב ותחדששחקניות .  4374966 פ"ת מיקוד 73איזנברג הרצל 

 . כאן < ----ההרשמה לתחרות 
 .chess4all@walla.co.il, 0527412888 -ליאור איזנברג – לפרטים נוספים

 שופט בינ"ל אלון כהן. –שופט ראשי 
 היא סופית ואינה ניתנת לערעור.השופט הראשי  החלטת

 
ם המשחקים תתאפשר בהתאם להנחיות משרד בריאות. כמו כן הנהלת התחרות ***כניסה לאול

 צורך ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.ה רת לעצמה את הזכות לבצע שינויים לפישומ
 

 בברכת הצלחה באליפות,                                                  
 

 יאור איזנברגל      גיל בורוחובסקי                            משה קציר                                   
 נהל האליפותמ    מנכ"ל האיגוד                                           יו"ר ועדת הנוער               

 

http://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx
http://bit.ly/373TNK9
http://bit.ly/373TNK9
http://bit.ly/37aBh3z
http://bit.ly/3avfJAO
http://chess.org.il/Register/Register.aspx
mailto:chess4all@walla.co.il

