
 
 

 
 בבית הסטודנט    יערךיגמר אליפות הארץ ש חציהנכם מוזמנים להשתתף בשלב 

 כפר סבא 6רחוב שרת 
נכון  ,)ישראלי או בינלאומי( ומעלה 2300שחקנים בעלי מד כושר  :רשאים להשתתף

 עםונשים  1.1.2002שחמטאים שנולדו לאחר ד העדכונים ברבעון הקודם לתחרות. לאח
. רשימת עולים הגמר רבעכמו כן רשאים להשתתף עולים משלב  ומעלה. 2200מד כושר 

 האיגוד.באתר  םפורסתהגמר  מרבע
  סיבובים שוויצריים. 9תתקיים במתכונת של התחרות כללי התחרות: 

       , עד הסיבוב השלישי .ייקבע ויפורסם ע"י האיגוד :לגמרמקדם העליה 
)רק אם כל התוצאה בין השחקנים לפי יקבע במקרה של שיוויון נקודות הדירוג 

את  צברשללא היריב ) 1-בוכהולץ קאט, הניקוד שיחקו ביניהם(השחקנים בקבוצת 
 מספר הנקודות

 רמת ביצוע )פרפורמנס(. ,בוכהולץ (,הנמוך ביותר

 הגרלות ותוצאות יפורסמו באתר האיגוד. השלמת משחקים לפני מועד הסיבוב הבא.
 ם דקות לסיום המשחק  ע 30לארבעים מסעים +  שעה וחצי לשחקן קצב המשחקים:

   הראשון. מסעמהפת של חצי דקה תוס
 !!! 04/04/2020 -ה שישיהרשמה מוקדמת עד יום הרשמה: 

  9:30-10:00בין השעות  11/04ביום שבת התייצבות:  
 ש"ח 20בתוספת בלבד  על בסיס מקום פנויביום התחרות ההרשמה 

 יום שישי 08/5. 3  25/04 סיבוב השלמות  18/04. 2 11/04. 1 מועדי הסיבובים:
 4 .09/5  5 .23/05  6 .30/05  7  .13/06 8 .27/06  9. 04/07 

 10.15כל הסיבובים, מתחילים בשעה 
 עליה לגמר אליפות ישראל פרסים :

 , 500, חמישי 600, רביעי  1000, שלישי 1200, שני גביע+  ₪ 1500מקום ראשון  
 מפתיעים ) עליה מירבית יחסית למד כושר התחלתי(:, 400ששי 

 כל אחד₪  300שלושה פרסים 
 וסניורים.נוער, חיילים ל₪  150ש"ח.  200דמי השתתפות: 

  , עם הרשמה מראשפטורים מתשלום)גברים ונשים(  ואמנים בינלאומים רבי אמנים 
 .   04/04עד 

יש אפשרות לשלם דמי דירוג . 2020 כרטיס שחמטאיעל כל המשתתפים להיות בעלי 
             טאי(.ללא כרטיס שחמ₪ )  90בסך 

 .בינלאומיישראלי והתחרות תדווח למד כושר 
 הפסד טכני. – דקות 45איחור 

 ביגוד בהתאם – . האולם ממוזגניידים סגורים בתיקים או אצל מנהל התחרות
חובה להשלים משחק דחוי לפני .השלמת משחקים תתואם עם היריב ומנהל התחרות

   דחייה רק במקרים מיוחדים הסיבוב הבא , בסיבוב לפני אחרון תאושר
 .יוגש כיבוד קל

 ) פרטים בהמשך(. 052-4254621 מיכאל שקליאר   :והרשמה  לפרטים
 ערך במועד מתאים לאחר סיום התחרויותיס הסיום קט

 .בהתאם לצורךלהנהלת התחרות שמורה הזכות לשינויים לאיגוד הישראלי לשחמט ו
 

 נשמח לראותכם,                                                  
 

 שקליאריכאל מ       עמירם קפלן                                                                         
 ופט ראשיש                                                                     מנהל מועדון כפר סבא

        
 

 


