
                                   

            

             
 עות. שבוהרב חג בע בשחמט אקטיבי תחרות ללהזמינך  אטיוד ר"ג שמח-מב"ע- מועדון השחמט מכבי

 .  5+15בקצב  סיבובים בשיטה השוויצרית 6-ב  20226.4.-ה  שבתביום התחרות תתקיים 
להוסיף דמי  , או 2022על כל השחקנים להיות בעלי כרטיס שחמטאי בתוקף לשנת התחרות מדווחת למד כושר ישראלי ובינלאומי מהיר.  

 . לדמי ההשתתפות דירוג
 כיבוד קל ושתיה קרה וחמה יוגשו במהלך התחרות. 

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

 
 רמות: חלוקה לשלוש התחרות תתקיים ב

 כאן רשימת משתתפים מתעדכנת  –  ומעלה 1900לבעלי מד כושר  – ראשית
 כאן רשימת משתתפים מתעדכנת   – 2000-1450ר עד לבעלי מד כוש –  משנית

 כאן רשימת משתתפים מתעדכנת   – 1500לבעלי מד כושר עד  – שלישית
 

 :₪ 3500 – פרסיםקרן 
 ₪ + מדליה,   500 –₪ + מדליה, מקום שלישי  007 –מקום שני  ,₪ + גביע 0100 –  1קום מ – ראשית

 ₪   150  –₪, מצטיין מועדון ר"ג  150 –  2200מצטיין עד  
 ₪,   015 –₪ + מדליה, מקום שלישי  250 –מקום שני , + גביע ₪ 030 – 1מקום  –  משנית

 ₪   150 –ר"ג מועדון ₪, מצטיין    150 –  1750מצטיין עד מד כושר 
 מדליה   – 3מדליה, מקום  – 2גביע, מקום  – 1מקום  – שלישית
 ₪  50-יחולקו לפי שיטת הורט )פרט לפרסי המצטיינים(, אין כפל פרסים, לא יחולקו פרסים מתחת ל  הכספיים הפרסים

 
 .hess24Cו  ChesslowFolך גם דריתכן ש, ו לינק זהבראשית ישודרו דרך הלוחות הראשונים  6 :שידור

 
 תוצאה בין השחקנים  ג.  ,. בוכהולץב ,)ללא יריב חלש( 1- קאט א. בוכהולץ :שוברי שוויון

 ד. פרפורמנס  ,ם()רק אם כל השחקנים בקבוצת הניקוד שיחקו ביניה
 

 ה:הרשמ

 יש לציין את שם השחקן בפרטי הלקוח  – בקישור זה  ₪ 08

 יש לציין את שם השחקן בפרטי הלקוח  – זהבקישור ₪  06 -לחברי מועדון ר"ג 

 ₪ 60, ולאחר מכן 21:00ב  2.6.22-בהרשמה עד ה ללא עלות  – אב"לו ר"א

 באתר האיגוד  את הכרטיס לחדשניתן , בקישור זה₪  04 –כרטיס שחמטאי בתוקף   למחוסרי

 ס מקום פנוי על בסי  מאוחרת . הרשמהבקישור זה₪ לחברי מועדון ר"ג  80ו  בקישור זה ₪ 100 – 21:00ב  226.2.-לנרשמים לאחר ה 

 התחרות על פי שיקול דעת הנהלת ₪  20בסך יתכנו דמי ביטול  – 21:00ב  2.6.22- למבטלים לאחר ה

 
 : לוח זמנים

 פנוי ם ל בסיס מקוולאחר מכן ע  21:00ב  2.6-הרשמה מוקדמת: עד יום חמישי ה 
 )מאחרים עלולים להפסיד את הסיבוב הראשון(  10:15 עד 4.6.22- ה שבת התייצבות: יום

 10:30 :משחקיםטקס פתיחה ותחילת 
 15:30 :משוער טקס סיום

 
 פז אבינרישופט פיד"ה  –מנהל התחרות ושופט ראשי 

 
 הצורך.הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במידת 

 
 על תחרויות במועדון ר"ג, מוזמנים להצטרף לקבוצת הטורנירים:  לקבלת עדכונים

https://chat.whatsapp.com/D06A1lhNeYI9jQ0YRkGZBW 

 )עדיף בוואטסאפ(  058-4577220  –פז אבינרי : לשאלות ובקשות מיוחדות        
 paz.avineri1@gmail.com  -  או במייל

 נשמח לראותכם, ובהצלחה לכולם!        

 

https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=33911
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=33912
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=33913
https://view.livechesscloud.com/#f4282a36-cf19-4f3e-aedc-4f6690114b58
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=80&Coin=1&FixTash=False&Info=%E0%F7%E8%E9%E1%E9%20%F9%E1%E5%F2%E5%FA%20%E1%F8%EE%FA%20%E2%EF%202022&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=0cee8df6fcc1e6736dab4b1c394251e3dea3beba14a176621bc873730ec1eed5
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=60&Coin=1&FixTash=False&Info=%E0%F7%E8%E9%E1%E9%20%F9%E1%E5%F2%E5%FA%20%E1%F8%EE%FA%20%E2%EF%202022%20%EC%E7%E1%F8%E9%20%EE%E5%F2%E3%E5%EF&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=52cef662f6826fe9e23b8ff1452f73628ac8719f4e19ea330ec4e1c5c49904d6
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=60&Coin=1&FixTash=False&Info=%E0%F7%E8%E9%E1%E9%20%F9%E1%E5%F2%E5%FA%20%E1%F8%EE%FA%20%E2%EF%202022%20%EC%E7%E1%F8%E9%20%EE%E5%F2%E3%E5%EF&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=52cef662f6826fe9e23b8ff1452f73628ac8719f4e19ea330ec4e1c5c49904d6
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=60&Coin=1&FixTash=False&Info=%E0%F7%E8%E9%E1%E9%20%F9%E1%E5%F2%E5%FA%20%E1%F8%EE%FA%20%E2%EF%202022%20%EC%E7%E1%F8%E9%20%EE%E5%F2%E3%E5%EF&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=52cef662f6826fe9e23b8ff1452f73628ac8719f4e19ea330ec4e1c5c49904d6
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=40&Coin=1&FixTash=False&Info=%E3%EE%E9%20%E3%E9%F8%E5%E2%20-%20%E0%F7%E8%E9%E1%E9%20%E1%F8%EE%FA%20%E2%EF&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=aa2fc5542e4cef9b4da33a1e0b0f93a956936a71ec32c6ddf9a348d675eeaa61
https://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=100&Coin=1&FixTash=False&Info=%E0%F7%E8%E9%E1%E9%20%F9%E1%E5%F2%E5%FA%20%E1%F8%EE%FA%20%E2%EF%202022%20-%20%F8%E9%F9%E5%ED%20%EE%E0%E5%E7%F8&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=a2b6730564ae6fdb6a0c1dbda38ed425f82ed8480ee15f254a2622dcdc7c9bdb
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=80&Coin=1&FixTash=False&Info=%E0%F7%E8%E9%E1%E9%20%F9%E1%E5%F2%E5%FA%20%E1%F8%EE%FA%20%E2%EF%202022%20%EC%E7%E1%F8%E9%20%EE%E5%F2%E3%E5%EF%20-%20%F8%E9%F9%E5%ED%20%EE%E0%E5%E7%F8&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=9e33f6438edfbc9f830b6b68a8198976147e087be65fee9b2c4d4cfe1e9c25e7

