
 , בברכת הצלחה
 

 ר ניר קלא                                                          פז אבינרי                                          דן דרורי                                               
 יו"ר ועדת נוער                        הראשי                       שופטמנהל התחרות וה                                    מנהל מועדון רמת גן      

 

 

 ,  6 עד גיל  לאליפות ישראל  כםלהזמינ  והאיגוד הישראלי לשחמט מתכבדים ר"ג -אטיוד-מב"ע-מועדון השחמט מכבי
 . 0051-10:15:בשעות  25.12.22-ביום ראשון השתתקיים 

 שניות למהלך.   5ספת  דקות לשחקן עם תו  15שחקים הוא סיבובים. קצב המ 6-טה השוויצרית בחרות מתקיימת בשיהת •

על כל השחקנים להיות בעלי כרטיס שחמטאי בתוקף לשנת   מדווחת למד כושר ישראלי ובינלאומי מהיר. תהתחרו •
 . לדמי ההשתתפות₪  40בסך  , או להוסיף דמי דירוג2022

 ואילך. 1/1/2016זכאים להשתתף ילידי   •

 קישור זה ייעודית, יש להצטרף דרך יימסרו בקבוצה עדכונים לגבי האליפות  •
 

 , ר"ג( 26שדרות הקונגרס  – )לחניה   1, קומה  , ר"ג 16איינשטיין רח'  –מיקום: מרכז השחמט ר"ג  
 

 :לוח זמנים
 ₪  30ולאחר מכן בתוספת  21:00-ב 22.12- העד  – הרשמה מוקדמת

 .  10:15עד  25.12-יום ראשון ה – התייצבות ביום התחרות
 .יש לעדכן את פז במקרה של עיכוב מאחרים עלולים לפספס את הסיבוב הראשון,

 10:30 –  טקס פתיחה ותחילת משחקים
 0051:  – טקס סיום משוער

 
 פרסים ותארים:

 גביעים )יש כפל פרסים(.זכו בהבנות ין והראשונה מבישלושת המקומות הראשונים 
  .2022לשנת    6עד גיל  בשחמטישראל ף ואלופת הראשון והראשונה יוכתרו כאלו

 . 2024ת לשנ  8לגמר אליפות ישראל עד גיל  )ללא צורך במוקדמות(  כניסה אוטומטית ב בנוסף, האלוף יזכה
 

 בקישור זה הלוחות הראשונים ישודרו  10 :שידור
 

 ישור זה בקמתעדכנים רשימות משתתפים, הגרלות ותוצאות: 
 

תוצאה בין  , ה. )לפי החישוב באתר האיגוד( ד. פרפורמנס מספר נצחונות,ג.  ,. בוכהולץב, 1- א. בוכהולץ קאט שוברי שוויון:
 ם( השחקנים )רק אם כל השחקנים בקבוצת הניקוד שיחקו ביניה

 
 :יש לציין את שם השחקן בפרטי הלקוח – ותשלום ההרשמ

   .בקישור זה₪  001, ולאחר מכן  21:00-ב 22.12-בהרשמה עד ה זהקישור  ב₪  70

 באתר האיגודאו לרכוש כרטיס   בקישור זה₪  40כרטיס שחמטאי בתוקף, יש להוסיף  למחוסרי

 

 *הענישה על צלצול מכשיר נייד היא הפחתה של מחצית מהזמן הנותר.

 *החלטת השופט הראשי הינה סופית ואינה ניתנת לערעור. 

 (. Bye*במקרה של מספר אי זוגי של משתתפים, לשחקן החופשי תינתן חצי נקודה ) 

 עמדת שתייה חמה וכיבוד קלעבור המלווים תהיה *במהלך התחרות תתקיים מכירת פיצות, 

 *הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במידת הצורך. 

 

 :פז אבינריניתן לפנות ל צירת קשריל
 )עדיף בוואטסאפ( 058-4577220טלפון: 

 paz.avineri1@gmail.comמייל: 
 

https://chat.whatsapp.com/EMr3nhzaGZa92I2lWu0HTx
https://view.livechesscloud.com/#7e67a180-b484-4de4-afcd-8e5e80c5bcb8
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=34530
https://yaadpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay.pl?Amount=70&Coin=1&FixTash=False&Info=%E0%EC%E9%F4%E5%FA%20%E9%F9%F8%E0%EC%20%F2%E3%20%E2%E9%EC%206%20%E1%E4%F8%F9%EE%E4%20%F2%E3%20%E4-22.12%20%E1-21%3A00&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=c86f375fe7411546528d3acfb6f33a7f3a81f2f2599ed942da05cfc3145d2693
https://yaadpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay.pl?Amount=100&Coin=1&FixTash=False&Info=%E0%EC%E9%F4%E5%FA%20%E9%F9%F8%E0%EC%20%F2%E3%20%E2%E9%EC%206%20%E1%E4%F8%F9%EE%E4%20%EC%E0%E7%F8%20%E4-22.12%20%E1-21%3A00&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=12eaf790ff50051e7ed0a28e3734396c786a64e216f0051b053a831d713aca22
https://yaadpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay.pl?Amount=40&Coin=1&FixTash=False&Info=%E3%EE%E9%20%E3%E9%F8%E5%E2&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=7daeed7a0c39faf9fc68a888bcb1a96bb85d31a345935a3897b807bb9aca37de
https://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx

