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 2022אפריל  14-7ע"ש ישראל אשל, בשחמט  לנוער גמר אליפות ישראל 
פסח,  ה יתקיימו בחופשת   2022לשנת  18-10 לגילאיאליפות ישראל בשחמט   של גמרהתחרויות 

  סמטת היובלברחוב בסביון  ו' בניסן עד י"ג בניסן תשפ"ב , 2022אפריל ב 7-14 תאריכים הבין  
, שהיה יו"ר  ישראל אשלהאליפויות נושאות את שמו של  . לשים בוויז קפה לנדוור סביון(  ניתן )

 .  20- של המאה ה 70-וה 60-האיגוד וארגן את אולימפיאדות השחמט בישראל בשנות ה 
  -. ה 16עד גיל  - . ד 14עד גיל    -. ג 12עד גיל  -. ב 10עד גיל    -א  חמש אליפויות במקביל:יתקיימו 

  שהתקיימו מוקדמותהפתוחות אך ורק לשחקנים שעלו מ  16-10האליפויות לגילאי . 18עד גיל 
ורסמה באתר איגוד  שפרשימת העולים  בחנוכה ולשחקנים שעלו אוטומטית לפי מד כושר.

שמה פתוחה לשחקנים  ר הה –  18  עד גיל  אליפותב  . https://bit.ly/OlimGmar2022 -השחמט 
  סיבובים בשיטה 9בכל תחרות יתקיימו  .  1750מד כושר  ובנות מעל  ומעלה  1850בעלי מד כושר 

 השוויצרית.  
 .40-החוקי סופיה יופעלו עד המסע  .למסע  שניות 30+ ות לשחקןדק  90:  קצב המשחקים

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

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

 .  9:30פתיחה בשעה ה. טקס  9:00החל מהשעה    7/4/2022חמישי : התייצבות: יום  זמניםהלוח 
 שעות  תאריך  יום  סיבוב  שעות  תאריך  יום  סיבוב 

 10:00 12/4/22 שלישי  6 10:00 7/4/22 חמישי  1
 15:00 12/4/22 שלישי  7 10:00 8/4/22 שישי  2
 10:00 13/4/22 רביעי  8 10:00 10/4/22 ראשון  3
 10:00 14/4/22 חמישי  9 15:00 10/4/22 ראשון  4
     10:00 11/4/22 שני  5

  הרשמהמועד האחרון לה .14:00סביב השעה   אחרוןה סיבוב הבתום מיד סיום יתקיים הטקס 
  תוספתשלום במאוחרת תהייה כרוכה הרשמה    !23:59, בשעה  2/4/2022 )לרבות התשלום( הוא

  - ב טופס המצורףה על מנת להירשם יש למלא את  ₪, ובאישור איגוד השחמט בלבד.  50 של
https://bit.ly/Gmar22Form   180)₪   240ע"ס   תשלוםבצירוף צילום/אישור ולאשרו ₪  

 בהתאם להנחיות שבטופס.   (ק"מ ממקום התחרות 100מעל  יםשמתגורר יםלשחקנ 
על כל  בינלאומי. הישראלי ו ה כושר י ה: התוצאות ידווחו למדדיווח תוצאות וכרטיס שחמטאי

דמי דירוג  הוסיף לתשלום עבור התחרות  או ל   כרטיס שחמטאי בתוקף ילהיות בעל   םשחקניה
 התוצאות וההגרלות יפורסמו באתר איגוד השחמט.   .דמידירוג/http://bit.lyבלינק  ₪ 90בסך 

:  ויוןוש ישובר .בכל תחרות יקבלו גביעיםים  המקומות הראשונ שלושתב יםכ ו: הזפרסים
  .ם. יקרב בין השחקנ  -קיום דו . 5 .פרפורמנס4.מספר נצחונות . 3 .בוכהולץ. 2 .1-בוכהולץ קאט 1.

יש לשלוח ערעורים תוך חצי שעה מגמר הסיבוב -הנוערועדת ערעורים בתחרות הינה ועדת 
 .  ICYC2021@gmail.com ל:

 באליפויות אירופה ובאליפויות העולםישראל זכאות לייצוג 
  זכות)קבל אירוח מלא על חשבון המארגנים י )חמש בסה"כ( ישראל בכל אחת מהקטגוריות ףא. אלו

אם   יבחר ישראל ף. אלו(טיסה, מיסים ומאמנים)  וכן מימון מלא של ההוצאות הנוספותן( מוזמ ןשחק
 .צא לאליפות השנייהיי נולצאת לאליפות העולם או לאליפות אירופה וסג

  ן(מוזמ ןשחק זכות) קבל אירוח על חשבון המארגנים יישראל בכל אחת מהקטגוריות  ףאלו ןב. סג
למימון חלק   ח"ש  1500 בסך מילגהקבל י יםאלופ סגני המד . כל אחףבתחרות שבה לא בחר האלו

  .נםלהשתתף על חשבו יםהקטגוריות זכאאחת מבכל  3-4 מההוצאות הנוספות. מקומות
 . 052-7412888ליאור איזנברג ת: יומנהל התחרו .0543132144-גלליאור -שופט ראשי  .:פרטים נוספים

  ruthie.chess4all@gmail.comרותי ל: פניות בנושא רישום נא להעביר במייל ל
 

 ברכה,ב
 

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