
                                                            
 לכבוד

 28.1.2019                         בתי הספר התיכוניים                                                             מנהלי 

 

 טתשע" 9201תיכוניים בשחמט לנבחרות בתי ספר  ישראלאליפות 

לנבחרות בתי  ישראלבית ספרכם בשחמט להשתתף באליפות  נבחרתמתכבדים להזמין את  אנו

 תשע"ט ב' בניסן  1907.04.ראשון ם ובי )כיתות י',יא',יב'(,אשר תערך בשחמט ספר תיכוניים

            .16.00 – 9.30בין השעות  )מרכז העיר( הרצליה 23השרון רחוב  במועדון השחמט הרצליה,

 .)חובה לדייק!( מקוםבבבוקר  9.30-9.00 בין השעותת להתייצב ונבחרהעל כל 

 

 :ולו"ז תקנון האליפות

 .מספר קבוצות ללא הגבלה רשאי לרשום תיכון   כל בי"ס  .1

,הלומדים באופן סדיר בכתות י',יא',או יב' בשנת הלימודים  שחקנים 4 כוללת נבחרתכל  .2

לא תותר ניתן לצרף שחקן אחד נוסף כמחליף(. לתשומת לב: באותו בי"ס תיכון ) טתשע"

)ניתן  בוע כפי שנמסר בהרשמהסדר הלוחות ק .שחקנים 4 -השתתפות נבחרת המונה פחות מ

 לבצע שינויים בהרכבים רק לפני הסיבוב הראשון(.

 5ת לכל שחקן+דקו 20מהיר",-בקצב "שח .סיבובים 5 - "שוויצרית"-שיטת האליפות .3

הדרוג ההתחלתי  זווגי הקבוצות בכל סיבוב יעשו ע"י תוכנת מחשב. לכל משחק.שניות למסע 

,של ארבעת הראשונים בכל 1.4.2019ממוצע מד הכושר הישראלי ליום  של הקבוצות יקבע לפי

 קבוצה.

 5בכל  שצברו כל שחקני הקבוצה האישיהדרוג הסופי של הקבוצות  יקבע לפי סך הנק'  .4

 לנצחונות קבוצתיים(.)אין בונוסים  הסיבובים

שצברו  הנקודות האישיותהדירוג הסופי של הקבוצות ייקבע על פי סך  שוברי שוויון .5

. תוצא)ו(ת 1. במקרה של שוויון נקודות יופעלו שוברי השוויון הבאים: כל קבוצה שחקני

. ברגר 2המפגש)ים( בין הקבוצות )בתנאי שכל הקבוצות באותה קבוצת ניקוד שיחקו ביניהן(. 

אישי )סך הנקודות האישיות שצברו יריבותיה של כל קבוצה מוכפל במספר הנקודות 

. ברגר קבוצתי )סך הנקודות הקבוצתיות 3תה יריבה(. האישיות שצברה הקבוצה כנגד או

הקבוצות שנוצחו על ידי כל קבוצה ועוד מחצית הנקודות שצברו הקבוצות שסיימו שצברו 

 (.2:2נגדה בתיקו 

 למד הכושר הישראלי ואין חובת כרטיס שחמטאי.תוצאות האליפות לא יחושבו  .6

 . לקבוצה₪  160 – דמי השתתפות .7

כמו"כ יוענקו  לשלושת הקבוצות הראשונות יוענקו גביעים ולשחקנים מדליות.: פרסים .8

 כל הקבוצות יקבלו תעודות השתתפות. פרסי ספרים למצטייני לוחות.

צהריים  לקבוצות המעוניינות על נתן הפסקת יתשתיה קרה וכיבוד קל יוגשו במקום.   .9

 )כשרות(. חשבונן בארוחת צהריים במסעדות סמוכות



                                                            
 והחזרה לבתים היא באחריות בתי הספר. מועדון השחמטלאליפות בהקבוצות הגעת  .10

 

 

 

 :לוח זמנים של האליפות.11

 תייצבות הנבחרות לרישום במקוםה  9.30-9.00 

 טקס פתיחת האליפות 9.45-10.00

 1סבוב  10.00-11.00

 2סבוב  11.00-12.00

 3סבוב  12.00-13.00

 הפסקת צהריים 13.00-13.45

 4סבוב -13.45-14.45

 5סבוב  14.45-15.45

 ליפותטקס הסיום של הא 15.45-16.00

 

ממולא וחתום  ,)לכל קבוצה בנפרד( המצ"ב יש להרשם באמצעות טופס ההרשמה הרשמה:.12

לכל קבוצה ₪  160את תשלום דמי ההשתתפות בסך ולבצע  ,כנדרש ע"י מנהל/מנהלת בית הספר

פחות ט-בנק מזרחי ,560619מספר חשבון  בהעברה בנקאית לחשבון מועדון שחמט הרצליה,

 9.2011.40מ,לא יאוחר 415מספר סניף  הרצליה,

 שלום דמי ההשתתפות יש לסרוק ולהעביר במייל את אישור ת

ללא תשלום  מראש בצרוף טופס ההרשמה הרשמה  .9.20101.4עד  לעידן לביא מנהל התחרות

 אין הרשמות ביום הפתיחה במקום! מראש אינה תקפה.

כמכשיר לקידום  בתי הספר התיכוניים בשחמט,ישראל ללאליפות חשיבות רבה אנו מייחסים      

, ולפיתוח החשיבה היצירתית. לפיכך, אנו מבקשים ממנהלי בתי הספר ישראלענף השחמט ב

 באליפות. בית ספרםשתייצג את  ,כדי להרכיב נבחרתלעשות כל מאמץ 

טופס ההרשמה ממולא וחתום + התשלום:בי"ס שלא יירשם מראש, בצירוף  הערה חשובה

 , לא יוכל להשתתף באליפות.ע"י מנהל/מנהלת בית הספר כנדרש

 -, מייל054-4777672לשאלות והבהרות ניתן לפנות למנהל האליפות עידן לביא 

IDANLAVI1@GMAIL.COM 

 הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לערוך  כל שינוי בהתאם לנסיבות.

 

 בברכה ובהצלחה,

                                              יל בורחובסקיג                    משה קציר      אסי פילוסוףעידן  לביא                                   

 שחמטהמנכ"ל איגוד          ועדת הנוער יו"ר  סמנכ"ל מקצועי                    מנהל ושופט ראשי

                                הרצליה    איגוד השחמט מועדון השחמט מנהל

 העתקים:

mailto:IDANLAVI1@GMAIL.COM


                                                            
 משה שלו יו"ר איגוד השחמט

 הספורט עיריית הרצליה מיקי גורנשטיין מנהל מחלקת

 נדלשיין נשיא מועדון השחמט הרצליהד"ר שלמה ק

 
 
 ט"עבשחמט תש התיכוניים טופס הרשמה לאליפות בתיה"ס

 (01.4.2019' בעד יום  לעידן לביאבמייל )יש לשלוח את הטופס 
 

 
 

 אריך: ________ת                                                                                                        לכבוד
 עידן לביא

 תיכונייםהס ה"בתיישראל בשחמט לאליפות  מנהל
                                   

 שלום רב
 טתשע" תיכונייםבחרות בשחמט לנ ישראלאישור הרשמה לאליפות הנדון: 

 
  שחמטישראל ב____________ לאליפות   תיכון נא לרשום את נבחרת בי"ס

  במועדון השחמט הרצליה. 07.4.19ראשון  , שתתקיים ביוםלבתי"ס תיכוניים
 אנו מאשרים כי קראנו את תקנון האליפות, ומתחייבים לפעול על פיו.

 

 הרכב הנבחרת:

1.  _________________ 

2.  _________________ 

3.  _________________ 

4.  _________________ 

 מחליף( –_________________ )רשות   .5

 
 שם אחראי הקבוצה_______________נייד:________________ 

 מייל:__________________________
 בברכה,                                                             

 
_______________               _______________              _____________ 

                    ותמת ביה"סח               חתימה                         טלפון          שם מנהל/ת ביה"ס  

 


