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 ע"ש ישראל אשל   2220גמר אליפות ישראל בשחמט לבנות לשנת 
-8/04יתקיימו בחופשת פסח, בין התאריכים  2022תחרויות גמר אליפות ישראל בשחמט לבנות לשנת 

ברחוב סמטת היובל )ניתן לשים בוויז  בסביון ,ז' בניסן עד י"ג בניסן במועדון "שחמט לכל"  14/04/2022
, שהיה יו"ר האיגוד וארגן את  ישראל אשלהאליפויות נושאות את שמו של . קפה לנדוור סביון(

 .  20-של המאה ה  70-וה 60-אולימפיאדות השחמט בישראל בשנות ה
 .18התחרויות פתוחות לכל בת בעלת אזרחות ישראלית עד גיל 

- גואילך( .  2012)ילידות  10תחרות עד גיל  -ואילך ( ב 2014)ילידות  8גיל תחרות עד -א: פרטי התחרות
  18תחרות עד גיל  -ו( 2006. )16תחרות עד גיל  -ה( 2008.)14תחרות עד גיל  -ד(.  2010) 12חרות עד גיל ת
בהתאם לכמויות  ליגה. תחרות בשיטת סיבובים בשיטה שוויצרית או  7(. בכל תחרות יתקיימו 2004)

  8במידה וירשמו  מות ועדת נוער עשויה להחליט על איחוד תחרויות כדי להבטיח תחרות איכותית.הנרש
נרשמות או פחות שוברי   11היא תתקיים בשיטת ליגה. במידה וירשמו  מסוימתבנות ומטה בקטגוריה 

= בנות ומעלה  12של שיטת ליגה; במידה וירשמו  שוויוןיהיו בשיטה שוויצרית עם שוברי  השוויון
  .40-חוקי סופיה יופעלו עד המסע ה שניות. 30דק'+  90: קצב המשחקים  .שיטה שוויצרית

 התחרות תתקיים בהתאם להנחיות הרלוונטיות של משרד התרבות והספורט בנוגע לקורונה. 
תוך שמירה על השקט   דקות כל שעה עגולה למאמנים בלבד 10הכניסה לחדרי המשחקים למאמנים 

על פי החלטת ועדת הנוער ישודרו באירוע הגמר שידורים של לוח/ות  . והסדר בחדרי המשחקים  
 ראשונים של הגילאים השונים.

 . :309. טקס פתיחה בשעה 9:00החל משעה  2022/04/8: התייצבות: יום שישי לוח זמנים
ת שע תאריך יום סיבוב

 התחלה
שעת  תאריך יום סיבוב

 התחלה
 10:00 12/4/22 שלישי 5 10:00 8/4/22 שישי 1
 10:00 13/4/22 רביעי 6 10:00 10/4/22 ראשון 2
 10:00 14/4/21 חמישי 7 15:00 10/4/22 ראשון 3
     10:00 11/4/22 שני 4
 

המועד האחרון להרשמה )לרבות   .14:00סביב השעה טקס הסיום יתקיים מיד בתום הסיבוב האחרון 
₪,   50הרשמה מאוחרת תהייה כרוכה בשלום תוספת של  !23:59, בשעה 2/4/2022התשלום( הוא 

 -על מנת להירשם יש למלא את הטופס המצורף ב ובאישור איגוד השחמט בלבד. 
https://bit.ly/Gmar22Form ₪100 לשחקנית שמתגוררת מעל  ₪135 או  180טופס ולשלם בלינק ב  

כושר ישראלי - : התוצאות ידווחו למדדיווח תוצאות וכרטיס שחמטאי ק"מ ממקום התחרות.
₪   70ובינלאומי. על כל השחקניות להיות בעלות כרטיס שחמטאי בתוקף או לשלם דמי דירוג בסך 

 התוצאות וההגרלות יפורסמו באתר איגוד השחמט. דמידירוג/http://bit.lyבלינק: 
 זכאות לייצוג באליפויות אירופה ובאליפויות העולם 

 א. אלופת ישראל בכל אחת מהקטגוריות תקבל אירוח מלא על חשבון המארגנים )זכות
בוחרת   ההוצאות הנוספות )טיסה, מיסים ומאמנים(. אלופת ישראלשחקנית מוזמנת( ומימון מלא של 

 .אם לצאת לאליפות העולם או לאליפות אירופה והסגנית יוצאת לאליפות השנייה
בסה"כ( תקבל אירוח על חשבון המארגנים )זכות    ששב. סגנית אלופת ישראל בכל אחת מהקטגוריות )

  1500מלגה בסך שחקנית מוזמנת( בתחרות שבה לא בחרה האלופה. כל אחת מסגניות האלופות תקבל 
   .בכל הקטגוריות זכאיות להשתתף על חשבונן 3  4למימון חלק מההוצאות הנוספות. מקומות ש"ח 

   .המקומות הראשונות בכל התחרות יקבלו גביעים 3ב וכות: הזפרסים
קרב בין   -קיום דו. 5 .פרפורמנס4.מספר נצחונות . 3 .בוכהולץ. 2 .1-בוכהולץ קאט1.:  שובר שוויון

תוצאה בין   2ברגר.  1שחקניות  12-מבתחרות בשיטת ליגה, או אם תשתתפנה פחות  .השחקניות
יש לשלוח  -ועדת ערעורים בתחרות הינה ועדת הנוער -ועדת ערעורים ( מספר ניצחונות.3השחקניות. 

   ICYC2021@gmail.com ערעורים תוך חצי שעה מגמר הסיבוב ל:
  .052-7412888. מנהל התחרויות: ליאור איזנברג 0543132144-ליאור גל-שופט ראשי  .:פרטים נוספים

   ruthie.chess4all@gmail.comפניות בנושא רישום נא להעביר במייל לרותי ל: 
 

 בברכה,
 

 גיל בורוחובסקי                      ניר קלאר                                    ליאור איזנברג              
       
 מנהל התחרויות                               יו"ר ועדת הנוער                        מנכ"ל  איגוד השחמט             

https://bit.ly/Gmar22Form
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