
                                   
   

 2021ת גביע המדינה בשחמט לשנ

 , מועדון יקר   מנהל
 

בכסלו   כ"ב  ,26.11.2021-ה  תקיים ביום שישיי לקבוצות גביע המדינה 
רחוב אליהו   כתובתב  באולם האירועים בבית שמואל, ירושלים התשפ"ב 

 ירושלים , 6שמאע 

 
 2021לעונת    זכאיות להשתתף: קבוצות הליגה הלאומית והארצית

שחקנים שעברו מועדון מאז סיום העונה רשאים לשחק בקבוצות שלהם  
שעברו למועדונים חדשים וכבר שיחקו בקבוצות  שחקני נוער  .  2021מעונת 

 . של המועדון החדשישחקו בקבוצה   -החדשות שלהם 
 

  ! לא לאחר  . נא09:00עד השעה   - ההתייצבות
 

טקס הסיום וחלוקת  ,  09:30סיבוב ראשון ב . 09:00הפתיחה יחל בשעה   טכס
 . 14:30ב  –הפרסים  

 
 : המשחקים שיטת

 . סיבובים בשיטה השווייצרית  חמישה 
 . לוחות  5מפגש יתקיים על   כל

 . שניות למסע 5דקות לכל שחקן לכל המשחק ועוד    15:  המסעים קצב
 . קבוצות מאותו מועדוןהסיבובים האחרונים לא יפגשו שתי    בשני

 . מהיר- ל לשח"המשחקים יחושבו למד הכושר הישראלי והבינ   תוצאות
 

 : פרסים

 ח  "ש  19,000 –קרן פרסים   •

 ח " ש 8,000 –פרס ראשון   •

 ח  "ש 5,500 –פרס שני   •

 ח  " ש 3,000 –פרס שלישי   •

 ש"ח  1,500 –לקבוצה הראשונה מהליגה הארצית    פרס •

   ש"ח  1,000  -לקבוצה השנייה מהליגה הארצית   פרס •
 

 :הרשמה 
לשאול ויינשטיין  ,  15:00בשעה   18.11- ה חמישי עד יום   השתתפות אישור

 0507540424או בהודעה לטלפון    במייל  liga@chessfed.comבכתובת 

 : הקבוצות הרכבי

mailto:liga@chessfed.com


                                   
לשאול ויינשטיין בכתובת  במייל לשלוח את הרכב הקבוצה מראש    נא

liga@chessfed.com    אם לא ישלח   .17:00ה בשע  11.202142.  רביעי יום עד
 .  2021הרכב, יוזן הרכב זהה להרכב הקבוצה בעונת הליגה 

  קבוצה יש זכות להוסיף שחקנים ששיחקו בקבוצה אחרת בליגה ארצית  לכל 
יפורסמו באתר האיגוד    . ההרכבים 2021שנת  מועדון במהלך  מאותוומטה  

 chess-results.comובאתר  הישראלי לשחמט
 . להשתתף באירוע זרים לא רשאים    שחקנים 

 
 : כיבוד
 יוגש לשחקנים כיבוד

 
 שיפוט:

 החלטת השופט הראשי היא סופית. 
נק'; תיקו = נק'   2; ניצחון = הקבוצתי הדירוג הסופי ייקבע על פי הניקוד 

 . אחת
 : שוויון נקודות התרת

נגד כל יריבה המוכפלות   האישיות ת ברגר "אולימפי" )סכום התוצאו .1
 ( של אותה יריבה הקבוצתיות הנקודותבמספר  

התוצאות בין הקבוצות המעורבות )בתנאי שתוצאה שחסרה אינה יכולה  . 2
 להשפיע על הסדר( 

 (. סה"כ הנקודות האישיות שצברה הקבוצה ) שי. ניקוד אי3
 
 
 
 

 בברכת הצלחה, 
 
 
 
 
 
 

 עודד רוס          ד"ר צביקה ברקאי          גיל בורוחובסקי 
 השופט ראשי                       יו"ר האיגור      איגוד המנכ"ל  
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