
הזמנה לאליפות ישראל
הפתוחה בשחמט

לשנת 2021
אנו מתכבדים בזאת להזמין את כל שחמטאי ישראל 

להשתתף באליפות ישראל הפתוחה בשחמט 
שתתקיים בעיר צפת בין התאריכים 16- 8 בדצמבר 2021. 

מקום המשחקים – תפוח פיס, רחוב ז'בוטינסקי, צפת.

פרסי קטגוריות:
שחקנית מצטיינת: 1. ₪3,000  2. ₪2,000  3. ₪1,000 

מצטיין מד כושר עד 2300: 1. ₪2,000  2. ₪1,000  3. ₪500 

מצטיין עד מד כושר 2100: 1. ₪1,200  2. ₪800  3. ₪500 

מצטיין עד מד כושר 1900: 1. ₪1,000  2. ₪700  3. ₪300 

מצטיין מעל גיל 65: 1. ₪1,500  2. ₪1,000  3. ₪500 

מצטיין עד גיל 18: 1. ₪1,500 2. ₪1,000  3. ₪500

קרן פרסים:  ₪80,000
מקום ראשון ₪15,000

מקום שני ₪12,000

מקום שלישי ₪10,000

מקום רביעי ₪8,000

מקום חמישי ₪6,000

מקום שישי ₪4,000

מקום שביעי ₪2,000

מקום שמיני ₪1,500

מקום תשיעי  ₪1,000

מקום עשירי ₪500

• אין כפל פרסים – במקרה של זכיה בפרס כפול, יוענק לשחקן הפרס הגבוהה מבין השניים. 

• במקרה של שוויון נקודות הפרסים של המקומות הראשונים יחולקו לפי שיטת הורט. 

  פרסים למצטיינים יחולקו לפי שובר השוויון.

• לשחקנים בעלי מד כושר 2550 ומעלה מובטח פרס של ₪1,500 

• חלוקת פרסים אך ורק לנוכחים בטקס הסיום!

• פרסי מצטיינים מותנים בהשתתפות של 5 שחקנים בקטגוריה. 



דמי השתתפות: ₪200. 
נשים, נערים עד גיל 18, שחקנים ותיקים בני 65 ומעלה ,חיילים ונכים – ₪100. 

תושבי צפת 50% הנחה

רבי אמנים ואמנים בינלאומיים פטורים מתשלום בתנאי שנרשמו עד 28.11.2021. 

לאחר תאריך זה בתשלום מלא. על כל השחקנים להיות בעלי כרטיס שחמטאי בתוקף לשנת 2021 

או לשלם דמי דירוג של ₪90 

הרשמה: באמצעות טופס ההרשמה המצורף. 

יש להעביר את התשלום של דמי ההשתתפות לחשבון בנק של האיגוד הישראלי לשחמט – 

בנק מזרחי טפחות, סניף 493 חשבון מספר 488009, 

או לשלם בכרטיס אשראי בטלפון 03-6437627 בימים א – ה בין השעות 10:00 עד 16:00.

תאריך אחרון להרשמה הוא יום ראשון, 28.11.2021 בשעה 12:00. 

לאחר מכן ההרשמה על בסיס מקום פנוי, בתוספת תשלום של ₪50. 

liga@chessfed.org.il יש לשלוח את טופס הרישום ואישור העברה לשאול ויינשטיין במייל

לינה:
שחקנים בעלי מד כושר ישראלי או בינלאומי 2550 ומעלה יקבלו חדר סינגל חצי פנסיון.

שחקנים בעלי מד כושר ישראלי או בינלאומי 2500 עד 2549 ומעלה יקבלו חדר זוגי חצי פנסיון

שחקנים בעלי מד כושר ישראלי או בינלאומי 2300 עד 2499 )ישראלי או בינלאומי( 

יקבלו החזר של ₪400 על מגורים

שחקניות בעלות מד כושר ישראלי או בינלאומי 2300 עד 2499 יקבלו  חדר סינגל חצי פנסיון.

שחקניות בעלות מד כושר ישראלי או בינלאומי 2100 עד 2299 יקבלו  חדר זוגי חצי פנסיון.

שחקניות בעלות מד כושר ישראלי או בינלאומי 1900 עד 2099 יקבלו החזר של ₪400 על מגורים

שחקנים מוזמנים להזמין חדרים באחד ממלונות התחרות לפי הצעות מחיר המפורטות במסמך הצעות 

המחיר המצורף, או באחד מבתי המלון או הצימרים בסביבה. אין חובה ללון באחד ממלונות התחרות. 

לוח זמנים: 
טקס פתיחה ביום רביעי, 8 בדצמבר בשעה 14:30

סיבוב 7: יום גי 14.12 15:00 סיבוב 4: יום שי 11.12 18:30  סיבוב 1: יום די 8.12 15:00 

סיבוב 8: יום די 15.12 15:00 סיבוב 5: יום אי 12.12 15:00  סיבוב 2: יום הי 9.12 15:00 

סיבוב 9: יום הי 16.12 13:00 סיבוב 6: יום בי 13.12 15:00  סיבוב 3: יום וי 10.12 10:00 

טקס סיום וחלוקת הפרסים ביום הי 16.12 בשעה 18:00



תקנון האליפות:
• התחרות תדווח למד כושר ישראלי ובינלאומי רגיל. 

• התחרות תהיה בת 9 סיבובים בשיטה שוויצרית.

• פעם אחת במהלך התחרות, בכל אחד מהסיבובים 7-1 ניתן לבקש להיות חופשי ולקבל חצי נקודה.

את הבקשה יש להעביר לשופט הראשי של התחרות לפני סיום הסיבוב הקודם.  

• קצב המשחקים: 90 דקות + 30 שניות למסע החל מהמסע הראשון.

• ניתן לערער על החלטת השופט הראשי בפני עדת הערעורים. יש להעביר את הערעור בכתב תוך שעה 

מסיום המשחק. המערער ישלם אגרה של 200 ₪. ועדת הערעורים תוכל להחזיר את האגרה למערער לפי 

שיקול דעתה. הרכב ועדת הערעורים יפורסם בתחילת התחרות. 

• שובר שוויון: 1. תוצאה בין השחקנים )רק אם כל השחקנים שצברו את מספר הנקודות הזהה שיחקו אחד 

עם השני( 2. בוכהולץ קאט 1 3. בוכהולץ 4. מספר ניצחונות 5. מספר משחקים בשחור.

• תקנות קורונה שיהיו תקיפות בזמן התחרות ייושמו במלואן. הודעה על כללי ההתנהלות תשלח למשתתפי 

התחרות בסמוך לתחילתה. 

בברכה,

               גיל ברוחובסקי               דרי צביקה ברקאי               אלון שולמן               אולגה וולקוב

                מנכייל האיגוד                      יוייר האיגוד                      שופט ראשי              מנהלת האירוע



טופס הרשמה לאליפות ישראל הפתוחה בצפת

                             שם מלא                                             מספר שחקן 

                               טלפון                                         דואר אלקטרוני 

                              תאריך                                                חתימה

את טופס ההרשמה בצירוף אישור תשלום דמי השתתפות, יש לשלוח לשאול ויינשטיין, 

liga@chessfed.org.il בכתובת



הצעות מחיר ללינה וארוחת בוקר למשתתפי תחרות השחמט בצפת
תאריכים 8-16.12.21, על בסיס לינה וארוחת בוקר

תוספת של ₪100 
ללילה בסופ"ש 073-2040989

חדר סינגל - ₪450  

העיר העתיקה חדר לזוג - ₪500מלון רוזנטליס

חדר טריפל - ₪600 

04-6972555

יחיד בחדר ₪350 

העיר העתיקה 
רח' האר"י 2 יחיד בחדר זוגי ₪225 הבית בצפת

יחיד בחדר לשלושה ₪200 

למזמינים לכל 
תקופת התחרות 
 )8-16.12.2021(
– מחירי אמצ"ש 

בלבד

04-6971007
 safedinn.com

חדר סטנדרט -
ימים א'-ד' ₪575 לזוג, ₪550 ליחיד 

הגדוד השלישי אירוח רוקנשטיין

ימים ה'-ש' ₪675 לזוג, ₪650 ליחיד

תוספת לאדם בחדר – ₪135

חדר דלוקס -
ימים א'-ד' ₪680 לזוג, ₪650 ליחיד

ימים ה'-ש' ₪830 לזוג, ₪800 ליחיד

053-4426868

חדר סינגל -  ₪350

שכונת אורנים חדר דאבל - ₪550ארצפת

חדר טריפל - ₪750

04-6228879
חדר לזוג -  ₪700 הפלמ"ח 45 

צפת
רומנו - מלון 

סוויטה זוגית- ₪900 לזוגבוטיק

המחיר המוצג הינו 
לחדרים: גבורה
| חסד | חכמה
| בינה | דעת

04-6971007
safedinn.com

 יחיד/ זוגי
אמצ"ש - ₪800, סופ"ש- ₪1000 סמטת י"ז 23 

צפת העתיקה
 The way inn  

 טריפלמלון בוטיק
אמצ"ש - ₪1,100, סופ"ש- ₪1,300

בתאריכים הנ"ל מאושרת 
הנחת מועדון מלונות דן 
)הרשמה בחינם( של 

8% +הנחה נוספת של 
5% תחת קוד: "טורניר 

שחמט". ההנחה תאושר 
באמצע השבוע ללא 
מגבלת לילות ובסופי 

שבוע במינימום 2 לילות.

1700-505080
המחירים מפורסמים באתר הרשת:

www.danhotels.co.il/
NorthHotels/RuthZefatHotel

העיר העתיקה רות צפת

04-6972555

יחיד בחדר -  ₪250

רח‘ האר“י 2 אכסניית אסנט
יחיד בחדר זוגי -  ₪175

יחיד בחדר לשלושה -  ₪145

יחיד בחדר לארבעה -  ₪125

שם המלון                    מיקום            סוג החדר ומחיר ללילה                 טלפון להזמנות        הערות
                                                                                                                          ואתר אינטרנט


