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 2020לשנת  8הזמנה לאליפות ישראל בשח מהיר לילדים עד גיל 
 

 במרכז קהילתי מתן , תתקיים 16:30-10:00, בין השעות תש"פ אבב ג' ,24.7.2020, ישישביום 
 .8לילדים עד גיל  מהיר אליפות ישראל בשח ,ישוב מתןי, ב34ברחוב הדר 

 
אינם זכאים  ,ילו מהמוקדמות לגמרואילך. בנים ובנות שהעפ 2012: ילידי שנת זכאים להשתתף

 . כאן<   ---להשתתף בתחרות זו! רשימת העולים לגמר וממלאי מקומם מופיעה 
 .9:45-9:15ובה!( בין השעות :ח -במקום )לאחר הרשמה מראש  התייצבות: לוח הזמנים

לערך. כל המשתתפים מתבקשים  :0016: בשעה טקס הסיום. :0010: בשעה קס הפתיחהט
 להישאר עד תום טקס הסיום.

שניות  5 בתוספתדקות לשחקן  20סיבובים בשיטה השוויצרית בקצב של  6: שיטת התחרות
 למסע.

 יוכרו למד הכושר הישראלי ולכן כל שחקן חייב להיות בעל כרטיס שחמטאי 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₪  40אפשרות חלופית היא לשלם "דמי דירוג" על סך 

    . בוכהולץ.3. תוצא)ו(ת המשחק)ים( בין היריבים. 2. 1. בוכהולץ קאט 1: התרת שיויון נקודות
 .רמת ביצוע )פרפורמנס(. 4

 .: לשלושת הראשונים יוענקו גביעיםפרסים
בין , ןברמת ג רך, שייעמשתתפים יקבל זכאות להשתתפות בגמר 10אחד מכל : מפתח עליה לגמר

ינתן על  הסבר מפורט לעולים לגמר . כאן <  ---  תצאגמר נמל ההזמנה. 12.8.2020-2התאריכים 
 ידי מנהל התחרות בטקס הסיום.

  3zhttp://bit.ly/37aBhבלינק: ₪  70 :207.19.-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
צוע בצירוף שם ומשפחה, מספר שחקן באיגוד ועדכון לגבי בי 0527412888 -סמס/ווטסאפ ל

צ'ק  (19.7.2020-)עד ההיא לשלוח )פחות מומלצת( . אפשרות נוספת באיזה דרך בוצעה ההרשמה
.  שחקנים חדשים באיגוד חייבים להירשם 4374966 פ"ת מיקוד 73ליאור איזנברג הרצל בדואר ל

 . כאן < ----באיגוד לפני ההרשמה לתחרות 
 

 . chess4all@walla.co.il,0527412888 -ליאור איזנברג – לפרטים נוספים
 היא סופית ואינה ניתנת לערעור.השופט הראשי  החלטת

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

 נחיות משרד הבריאות.צורך ובהתאם להלפי השומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים 
 

 בברכת הצלחה באליפות,                                                  
 

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

 

https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=3180
https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=3180
http://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx
http://bit.ly/373TNK9
http://bit.ly/373TNK9
https://bit.ly/30rnJQJ
http://bit.ly/37aBh3z
http://bit.ly/3avfJAO
http://chess.org.il/Register/Register.aspx

