
                               

 הזמנה לגמר אליפות ישראל בשחמט, חיפה 2021

ב 14-22 בתאריכים יתקיימו לנשים, ה-33 ישראל אליפות וגמר ה-40 ישראל אליפות גמר               משחקי
תוקף בר שחמטאי כרטיס בעלי להיות חייבים האליפויות משתתפי כל פלאזה "לאונרדו במלון ,2021              
השנים ב3 בארץ מתגוררים או ,(ISR) הישראלי האיגוד כחברי בפיד"ה ורשומים 2021              לשנת

 האחרונות.
  סך קרן הפרסים: 100,000 ₪. האירוע בחסות ושותפות מפעל הפיס ועיריית חיפה.

 
  שיטת המשחקים: שתי התחרויות יתקיימו 9 סיבובים בשיטה שוויצרית.

משחק טופסי להגיש השחקנים על הקרב בתום פיד"ה. של השחמט חוקת לפי יתנהלו               המשחקים
הלוח ליד ישב שלא שחקן סיבוב. כל מתחילת דקות 30 עד איחור זכות השחקנים. 2 ידי על                   חתומים

 בתום חצי שעה מהמועד הקבוע להתחלת המשחק – יפסיד את הקרב.
30 של תוספת עם המשחק, לסיום דקות 30 ועוד דקות 90 - ב ראשונים מסעים 40 המשחקים:                   קצב

 שניות לכל מסע, החל מהמסע הראשון.

תוך בגמר, השתתפותך לאשר הגמר מחצאי והעולים כושר מד לפי המוזמנים על הזמנים:               לוח
 שבועיים ממועד פרסום ההזמנה באתר האיגוד. לאחר מכן יוזמנו ממלאי מקום.

 התייצבות וקבלת חדרים: יום ראשון , 14/02/2021 משעה 14:00 עד 15:30

 טקס הפתיחה : ביום א', ה- 14 בפברואר 2021 ,  בשעה 16:00, נוכחות השחקנים בטקס חובה.

 טקס הסיום: ביום ב' 22 בפברואר 2021, בשעה 18:00. כל השחקנים נדרשים לכבד את הטקס בנוכחותם.

בחדר המזוודות את להשאיר ניתן האחרון. הסיבוב פתיחת לפני ,13:00 בשעה 22.2 ב, ביום חדרים                 פינוי
 האחסון של המלון.

  קוד לבוש: על השחקנים והשחקניות לכבד את האירוע ולהתלבש באופן הולם.
 

 

 

 

 

 

 שעה תאריך יום סיבוב  תאריך יום סיבוב שעה תאריך יום סיבוב

 18:45 20/2 מוצ"ש 7 15:00 17/2 ד' 4 17:00 14/2 א' 1

 15:00 21/2 א' 8 15:00 18/2 ה' 5 15:00 15/2 ב' 2

 13:00 22/2 ב' 9 10:30 19/2 ו' 6 15:00 16/2 ג' 3



                               

 

  הפרסים:

  אש"ל:

סמוך נמצא המלון , https://www.fattal.co.il/leonardo-plaza-haifa-hotel : להתרשמות המלון אל           קישור
  לתחתת הרכבת חוף כרמל, כתובת רחוב דוד אלעזר 10, חיפה.

 עלויות השתתפות של השחקנים לכל תקופת האירוח בחצי פנסיון, בוקר וערב (בצהריים יחולקו כריכים):

 בקטגורייה הפתוחה:

 רבי אמנים מעל מד כושר 2600 אלוף ישראל המכהן יקבלו חדר סינגל ללא עלות.●
●2020 במהלך 2550 כושר למד שהגיעו ושחקנים ומעלה 2550 של כושר מד ובעלי אוטומטית שעלו אמנים                  רבי

 יקבלו חדר זוגי ללא עלות.
 רבי אמנים מתחת ל- 2550 ושעלו מהמוקדמות- 400 ₪ *●
 אמנים בינלאומיים שעלו מהמוקדמות- 650 ₪ *●
 עולים אחרים - 900 ₪ *●
 ממלאי מקום שהם רבי אמנים- 650 ₪ *●
 ממלאי מקום אמנים בינלאומיים - 900 ₪ *●
 ממלאי מקום אחרים - 1300 ₪ *●

 
 
 
 
 

 האליפות הפתוחה מקום

₪ 85,000 

 אליפות הנשים

₪ 15,000 

 הערות

מעל  5,000 ₪ 20,000 ₪ 1 בינלאומי כושר מד בעלי       שחקנים
,01/12/2020 (ליום 2550   
,(01/02/2021 ליום או 01/01/2021    
שלא (או ₪ מ-1,500 נמוך בפרס        שיזכו
דמי ₪ 1,500 של סך יקבלו בפרס),         יזכו

 הופעה.

 

2 ₪ 16,000 ₪ 4,000  

3 ₪ 13,000 ₪ 3,000  

4 ₪ 10,000 ₪ 2,000  

5 ₪ 8,000 ₪ 1,000  

6 ₪ 6,000  

7 ₪ 4,000  

8 ₪ 3,000   

9 ₪ 2,000   

  1,000 ₪ כ"א  10-12

https://www.fattal.co.il/leonardo-plaza-haifa-hotel


                               
 
 

 בקטגוריית הנשים:
 אלופת ישראל המכהנת תקבל חדר סינגל ללא עלות●
 שחקניות בעלות מד כושר 2300 ומעלה יקבלו חדר סינגל חינם●
 שחקניות בעלות מד כושר בים 2100 ל2300 - חדר זוגי חינם●
 שחקניות בעלות מד כושר 2000 עד 2099 חדר זוגי במחיר 650 ש"ח●
 שחקניות בעלות מד כושר בין 1900 ל1999 חדר זוגי בתוספת 900 ש"ח●
 עולות מחצי גמר - חדר זוגי חדר זוגי ב900 ש"ח●
   ממלאות מקום ושחקניות אחרות - 1300 ש"ח●

 * המחירים הינם לחדר זוגי * עלות שדרוג לחדר יחיד - 2000 ₪ נוספים
העברה לבצע או ,03-6437627 בטלפון אשראי בכרטיס לשלם ניתן השחמט. לאיגוד יתבצעו התשלומים               כל

 בנקאית לכבוד האיגוד הישראלי לשחמט, בנק מזרחי, סניף 493, ח-ן 488009.

 יש להסדיר את התשלום במלואו עד 23.12.2020

 שוויון נקודות:

ב. ביניהם); שיחקו הניקוד בקבוצת - השחקנים כל אם (רק השחקנים בין תוצאה א. הפתוחה:                 בקטגורייה
 בוכהולץ קאט-1 (ללא יריב חלש); ג. בוכהולץ; ד. רמת ביצוע (פרפורמנס).

מ18 פחות שיהיו (בתנאי נצחונות. מספר ג. השחקניות; בין תוצאה ב. ברגר; א. הנשים:                בקטגוריית
 שחקניות, אם יהיו 18 שחקניות או יותר - לפי הקטגוריה הפתוחה)

 חלוקת פרסים: יחולקו לפי שיטת הורט

 הנהלת האליפות:

  שופט בינלאומי אלון כהן– מנהל התחרות ושופט ראשי

 שופטת פיד"ה אילנה דוד - שופטת ראשית באליפות הנשים

 שופט לאומי שאול ויינשטיין - שופט ואחראי שידור

  ועדת הערעורים:

בכתב הערעור, את יגיש השופטים אחד החלטת על לערער המעוניין שחקן ושיפוט. חוקת ועדת ידי על                  תורכב
השופט .₪ 250 של בסך ערעור אגרת תצורף הערעור לכתב הסיבוב. מתום שעתיים עד הראשי לשופט                  בלבד,
השחקנים שאחד במקרה בפניה. הטיפול דרך על שיחליט הערעורים, ועדת יו"ר לידי הערעור את יעביר                 הראשי
חבר אותו במקום לצרף הערעורים ועדת יו"ר יוסמך מועדון, באותו חברים הוועדה מחברי ואחד בערעור                 המעורבים

  שופט בדרגת שופט פיד"ה, לפחות, להשלמת הרכב של שלושה.

ועדת כן אם אלא האיגוד, לטובת תועבר היא אחר במקרה הערעור. אגרת תוחזר – יתקבל שהערעור                  במקרה
  הערעורים תחליט אחרת. החלטת ועדת הערעורים היא סופית.

 התחרות תתקיים בהתאם להוראות התו הסגול. כל השחקנים מחוייבים לשמור על הכללים, כתנאי להשתתפותם.
 על כל השחקנים להגיע למלון עם בדיקת קורונה שלילית שבוצעה עד 96 שעות לפני פתיחת התחרות. יתכנו

  שינויים, כולל לוחות הזמנים בהתאם להוראות הממשלה.

jeruchess@gmail.com  לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל התחרות, אלון כהן בטלפון 0522688666 או דוא"ל 

mailto:jeruchess@gmail.com


                               
 האיגוד שומר לעצמו לערוך שינויים בהתאם לצורך.


