
 

 

 

 

 

 

 2120 לשנת 8עד גיל  מהיר לבנותבשחמט אליפות ישראל הזמנה ל
  

מועדון השחמט  בתתקיים  ,  15:30-9:30, בין השעות א " פ, ו' בניסן תש19.3.2021, שישיביום  

 . 8גיל  עד מהיר לבנות  אליפות ישראל בשחמטהעירוני פ"ת 

 ואילך.   2013  שנתות : ילידלהשתתף ותזכאי

 . 309-45:9:  בין השעות(  חובה!  -לאחר הרשמה מראש )  במקום  התייצבות: זמניםהלוח 

  ותמתבקש  ות משתתפהכל לערך.  1551:בשעה   :טקס הסיום.  0001:בשעה   :טקס הפתיחה

 ם. טקס הסיו  תוםלהישאר עד  

שניות    5ועוד   לכל שחקניתדקות   15של   סיבובים בשיטה השוויצרית בקצב   6: שיטת התחרות

 מסע. עבור כל 

כרטיס   תלהיות בעל  תב חיי נית, ולכן כל שחק ישראליהכושר היוכרו למד   תוצאות התחרות

 למד כושר נוספות מאפשר להשתתף בתחרויות )ה  כרטיסהתשלום עבור ה ף.  תוק- שחמטאי בר

 .  כאן < --- יתבצע באתר האינטרנט של האיגוד  ( במהלך השנה

   ₪ לתחרות זו בלבד.  40 אפשרות חלופית היא לשלם "דמי דירוג" על סך

קרב  -דו. 4בוכהולץ , .  3שחקניות, ה בין  ות תוצא.  2,  1 בוכהולץ קאט. 1 :התרת שיויון נקודות

 בשיטת ארמגדון.   בזק

תוצאה בין    .2  ,ברגר 1: שחקניות  12- בתחרות בשיטת ליגה, או אם תשתתפנה פחות מ

 מספר משחקים בשחור . 4 ,ניצחונות  מספר. 3, השחקניות 

 .םיוענקו גביעי ות: לשלוש הראשונרסיםפ

 ₪.   100 –ביום התחרות  ;  18.3.2021- ה  עד תשלוםל ₪  70 : י ההשתתפותדמ

של בנק   548בסניף  נון  - פלג בןע"ש  141897את התשלום יש לבצע בהעברה לחשבון מס' 

 תשלוםלאחר ביצוע ה. 0537211330או באפליקציה המאפשרת תשלום לטלפון  מזרחי טפחות

ועדכון    , מספר שחקן באיגוד בצירוף שם ומשפחה  0537211330 -טסאפ ל אנא לשלוח סמס/וו

 .  הרשמה הלגבי ביצוע 

 .   כאן  < ----רשם באיגוד לפני ההרשמה לתחרות  ילה  ותחייב  באיגוד  ות חדש יותשחקנ

ם המשחקים. אנא  אולמאמנים לאו /ו על פי החלטת ועדת הנוער לא תתאפשר כניסה של הורים

בקניון  ניתן יהיה לרכוש מזון  בסמוך למקום המשחקים. מספקת  חנייה חופשית הקדימו להירשם. 

 החלטת השופט הראשי היא סופית ולא ניתנת לערעור.  . גנים הקרוב למועדון

 .  0537211330נון - פלג בן –  לפרטים נוספים

 

 בברכת הצלחה באליפות, 

 

 נון -פלג בן                           גיל בורוחובסקי                            משה קציר             

 מנהל האליפות                         נכ"ל האיגוד מ                        ר ועדת הנוער יו"         
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