
 
 

 

 

 2023באפריל   4במארס עד  28גמר אליפות ישראל לנוער בשחמט, 
  28יתקיימו בחופשת הפסח, בין התאריכים  2023לשנת  18-10אליפות ישראל בשחמט לגילאי תחרויות הגמר של 

, ראשון 21, ו' בניסן  י"ג בניסן  תשפ"ג בכפר הנוער ויצו נחלת יהודה,  רחוב הבנים 2023באפריל  4- ל 2023במארס 

 https://waze.com/ul/hsv8vbj2jz לציון. 

. הזמנת חדרים ללא תשלום  03-6437627דרך אורית במספר  14.3 -ניתן להזמין חדרים מן הכפר עצמו אך ורק עד ה 

 אינה תקפה. 

 
. האליפויות  18עד גיל  -. ה 16עד גיל   -. ד 14עד גיל   -. ג 12עד גיל   -. ב 10עד גיל  -יתקיימו חמש אליפויות במקביל: א 

אך ורק לשחקנים שעלו מהמוקדמות שהתקיימו בחנוכה ולשחקנים שעלו אוטומטית לפי מד   פתוחות  16-10לגילאי  

 -כושר. רשימת העולים שפורסמה באתר איגוד השחמט

.   ?Id=4443xhttps://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.asp ההרשמה  – 18באליפות עד גיל

סיבובים בשיטה   9. בכל תחרות יתקיימו  1750ומעלה ובנות מעל מד כושר  1850פתוחה לשחקנים בעלי מד כושר 

 השוויצרית.  

https://icredit.rivhit.co.il/payment/PaymentFullPage.aspx?GroupId=85399881-  :קישור להרשמה

acd270780103-b649-4555-53f6 
 

 . 40-שניות למסע. חוקי סופיה יופעלו עד המסע ה 30דקות לשחקן+  90: קצב המשחקים

 דקות כל שעה עגולה למאמנים בלבד תוך שמירה על השקט והסדר באולם.  10הכניסה לאולם המשחקים המשחקים 

 דרכי תשלום:  

טלפון האיגוד מיום א' עד ה' משעה  03-6437627בכרטיס אשראי בהתקשרות טלפונית ישירה  לאורית   .1

 .  15:30עד   09:00

מספר חשבון   493( : סניף 20בהעברה בנקאית, לכבוד האיגוד הישראלי לשחמט.  בנק מזרחי טפחות )   .2

  , חובה לציין שם התחרות, שם  השחקן/נית , וקטגורית גיל.  488009
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 בתשלום דיגיטלי בקישור:  .3

 . 9:30. טקס הפתיחה בשעה  9:00החל מהשעה   28/3/2023: התייצבות: יום שלישי לוח הזמנים

 שעות תאריך יום  סיבוב שעות תאריך יום  סיבוב

 10:00 2/4/23 ראשון 6 10:00 28/3/23 שלישי 1

 15:00 2/4/23 ראשון   7 10:00 29/3/23 רביעי 2

 10:00 3/4/23 שני  8 15:00 29/3/23 רביעי 3

 10:00 4/4/23 שלישי 9 10:00 30/3/23 חמישי 4

     10:00 31/3/23 שישי  5

 היא בהתאם למסמך הסטנדרטיזציה שנכתב על ידי ועדת נוער.התחרות 

 לוחות הראשונים מכל גיל ישודרו.   3

המועד האחרון להרשמה )לרבות התשלום( הוא . 14:00סביב השעה טקס הסיום יתקיים מיד בתום הסיבוב האחרון 

אין מקום מובטח לעולים   14/3ה . לאחר 14/3כל אלו שעלו אוטומטית חייבים להירשם ולשלם עד ה . 14/3/2023

₪ )מלבד ממלאי מקום(,    50הרשמה מאוחרת תהייה כרוכה בתשלום תוספת של  .אוטומטית ויוזמנו ממלאי מקום

ולאשרו בצירוף צילום/אישור   -ובאישור איגוד השחמט בלבד. על מנת להירשם יש למלא את הטופס המצורף ב

 ק"מ ממקום התחרות( בהתאם להנחיות שבטופס. 100מעל  ₪ לשחקנים המתגוררים ₪180  ) 240תשלום ע"ס  

: התוצאות ידווחו למדי הכושר הישראלי והבינלאומי. על כל השחקנים להיות בעלי דיווח תוצאות וכרטיס שחמטאי

ש"ח.  התוצאות וההגרלות   90או להוסיף לתשלום עבור התחרות דמי דירוג בסך  2023כרטיס שחמטאי בתוקף לשנת 

 תר איגוד השחמט.יפורסמו בא

  : שוברי שוויון: הזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל תחרות יקבלו גביעים. פרסים

 קרב בין השחקנים.  -.קיום דו 5פרפורמנס.   4.מספר נצחונות . 3.בוכהולץ.  2. 1- . בוכהולץ קאט1

( 3( תוצאה בין שחקנים )2( ברגר )1שחקנים ומטה(: )  14במקרה שהתחרות תהיה בשיטת ליגה ) שוברי השיוויון 

 מספר נצחונות. 

יש לשלוח ערעורים תוך חצי שעה מגמר הסיבוב -. ועדת ערעורים בתחרות הינה ועדת הנוער

 ICYC2021@gmail.com  .ל:

 זכאות לייצוג ישראל באליפויות אירופה ובאליפויות העולם

א. אלוף ישראל בכל אחת מהקטגוריות )חמש בסה"כ( יקבל אירוח מלא על חשבון המארגנים )זכות שחקן מוזמן( וכן  

מימון מלא של ההוצאות הנוספות )טיסה, מיסים ומאמנים(. אלוף ישראל יבחר אם לצאת לאליפות העולם או  

 לאליפות אירופה וסגנו ייצא לאליפות השנייה.

אחת מהקטגוריות יקבל אירוח על חשבון המארגנים )זכות שחקן מוזמן( בתחרות שבה לא   ב. סגן אלוף ישראל בכל

  3-4למימון חלק מההוצאות הנוספות. מקומות  ש"ח 1500מילגה בסך בחר האלוף. כל אחד מסגני האלופים יקבל 

 בכל אחת מהקטגוריות זכאים להשתתף על חשבונם. 

. פניות בנושא jeruchess@gmail.com    0522688666אלון כהן  ו/או -:.  מנהל התחרות ושופט ראשיפרטים נוספים

 office@chessfed.org.il רישום נא להעביר בדוא"ל למירי ל: 

 בברכה,

 אלון כהן                                            ניר קלאר                                   גיל בורוחובסקי

 מנהל התחרויות                               יו"ר ועדת הנוער                        מנכ"ל  איגוד השחמט            
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