
 
 

 
 

בתחילת    ,ישראל הצטרף למועדון השחמט כפר סבא עם עלייתו לישראל
 כמועמד לאמן חזק.,  שנות התשעים

אב  ישראל עם המעבר לבית הסטודנט, באמצע שנות התשעים, שימש 
הבית ומילא את תפקידו בצורה אופטימאלית: בניית טבלאות אירוח  

גירה של המקום,  קבוצות בליגה, טיפול מסור בשעוני השחמט, פתיחה וס
מחשבה קדימה על כל הפרטים, והכול בלי מחדלים, ברוח טובה,  

 בחריצות ובהרבה הומור.
התייעצנו רבות עם ישראל, במגוון התחומים בהם פועל המועדון, הוא  

הבין את "החומר" והיה מעניין לשמוע את דעתו האובייקטיבית, כי היה  
 איש חכם ואינטליגנט.

חלה ורק בשלב מתקדם הוא נכנע והודיע שאין  ישראל נשא בעול גם כש
 בכוחו לשאת בעול.

 אנחנו חברי המועדון אהבנו את ישראל והוא חסר מאד למשפחה ולכולנו.
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 שחמטאי/ת יקר/ה,       
                                                  

, וסלסקיישראל נובהנך מוזמן/ת להשתתף בתחרות סופשבוע כפר סבא, שנערכת לזכר 

 . ה הנדיבה של משפחת נובוסלסקי בתרומת
, 6הסטודנט, שרת ברציפות והפעם התחרויות נערכות בבית  39-התחרות מתקיימת זו השנה ה

 סבא.-כפר
 אנו מצפים להיענות שחמטאים רבים להשתתפות באירוע. 

 
 מתכונת התחרויות: 

 
 תחרות משנית תחרות ראשית 

 ת  שניות תוספ 5דק' +  15 קצב משחקים
* 

 שניות תוספת   5דק' +  15
* 

 9 9 מס' סיבובים 
 )מד כושר ישראלי(  1900עד  ומעלה )מד כושר ישראלי(   1850 רמות מד כושר 

דק' ללא תוספת   X 20דק'  20*להנהלת התחרות שמורה הזכות לקבוע במקרים מיוחדים קצב של 
 , שחקנים דתיים יוכלו לשחק עם שעון מכני.5-9זמן. בסיבובים 

 
   לוח זמנים:

 
 , כפר סבא.  6 שרתרח'  –טקסי הפתיחה והסיום יתקיימו בבית הסטודנט 

 כל המשתתפים מתבקשים לכבדנו בנוכחותם בטקסים.
 

   13:00-14:00 6/8/2021יום שישי   –התייצבות     
 14:15 טקס פתיחה

 14:30-18:30 6/8/2021יום שישי   – 1-4סיבובים 
 10:00-15:00 7/8/2021יום שבת    – 5-9סיבובים 

 15:00 מיד לאחר סיום הסיבוב טקס סיום       
, אבל ההגרלות לפי מד כושר  (בקצב מהיר)בינלאומי  ישראלי ושתי התחרויות, תדווחנה למד כושר 

 ישראלי! 
 

 פרסים: 
 

 :ת נובוסלסקיפרסים בתרומת משפח
 בהמשך.  גביעים לזוכים בכל תחרות על פי כללי התרת שוויון נקודות שיפורטו

 
 תחרות משנית תחרות ראשית 

1.  3000   ₪ 1200   ₪ 
2.  1500   ₪ 1000   ₪ 
3.  800  ₪ 600   ₪ 
4.  500   ₪ 400  ₪ 
5.  400   ₪ 300  ₪ 
6.  300   ₪ 200  ₪ 
  פרסי מפתיעים:  

 ₪ כל אחד  200 –פרסים  4 ₪ כל אחד  200 –פרסים  5 
 מקומות ויותר.  5של על פי התקדמות יחסית למיקום התחלתי. מחייב התקדמות  –"מפתיע" 

 
 :נוספיםפרסים 

 
( המצטיין )מותנה  ₪65 לשחמטאית המצטיינת ולגמלאי )מעל גיל  300פרס בסך  .1

 שחקנים לפחות בכל קטגוריה(. 5בהשתתפות 
פרסים אלה ינתנו לשחקן/ית אחד מכל התחרויות, לפי מפתח הפרשים של נקודה  

 מת תחרות נמוכה יותר.העדיפות לר הפרש נקודה,לכל רמת תחרות. במקרה של 
 ₪ .   300 –פרס לשחקן המועדון המצטיין  .2
 ₪.   300  –ואילך(  2003פרס לשחקן הנוער המצטיין )ילידי  .3
חמשת הראשונים בתחרות המשנית יהיו זכאים באופן אוטומטי לשחק בשנה   .4

 הבאה בתחרות ברמה אחת מעל זו ששיחקו השנה. 
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 כללי התרת שוויון נקודות: 
 

במקרה של שוויון נקודות, יחולק הפרס בשיטת "הורט" כאשר סדר העדיפוות הוא  .1
 ללא תוצאת היריב שהשיג  את מספר הנקודות המועט ביותר,  ,"פרפורמנס",  מדיאן

 . מס' נצחונות
 ₪.  50-לא יינתנו פרסים בסכום נמוך מ .2
 פרסים לשחקנים המפתיעים שהתקדמו במידה שווה, יינתנו לפי פרפורמנס.  .3
 יינתנו עפ"י החלטתה הסופית של הנהלת התחרות, ללא זכות ערעור.  נוספיםרסים פ .4

 אין כפל פרסים בכל הקטגוריות.
 
 

 )הרשמה נחשבת רק לאחר התשלום(  :הרשמה ודמי השתתפות 
 

 ;  ₪  120; משנית: ₪ 150ראשית: 
 . ₪  80: 1.1.2015 -עולים חדשים מ  - ₪ הנחה לשחמטאי מועדון כפר סבא 20

(,  4/8מדמי השתתפות )מותנה בהרשמה מראש עד  50%נים פטורים מתשלום ואב"לים רבי אמ
אולם במקרה של פרישה יחוייבו לשלם את מלוא דמי השתתפות. שחקנים שירשמו לאחר המועד 

 ₪.   20( ישתתפו על בסיס מקום פנוי ויחויבו בתוספת של 4/8האחרון )
 

                       054-5466181 קבלת קישור מעדו לאחר בפייבוקס 4/8/2021עד יום רביעי התשלום 
 (, לפקודת מועדון השחמט 380(, סניף כפר סבא )14בהעברה ישירה לבנק אוצר החייל )או 

 לציין את שם המשתתף  - 180510מס' חשבון  –כפר סבא 
 

 שונות:  
 
 כל משתתף חייב להיות בעל כרטיס שחמטאי בר תוקף. כרטיס שחמטאי:   .1

 לם בשיק לפקודת האיגוד הישראלי לשחמט במסגרת ההרשמה לתחרות.ניתן לש
דקות בכל סיבוב ייחשב הפסד טכני. ניידים סגורים בתיק או נמסרים   20איחור מעל  .2

 למנהלים. 
 ם.  מתאי לבוש בנא לבוא  ,אולם המשחקים ממוזג .3

 
 

 מנצחי התחרויות הקודמות: 
 

  – 1986יעקב סטיסיס ומשה פיירניק, –1985גדי ריכליס, –1984דב גורמן ואמיר רטר, -1983
-1990דימיטרי גורביץ, – 1989יונה קוסאשווילי, -1988נתן בירנבוים,  – 1987ולדימיר אלתרמן, 

ליאוניד יודאסין,   -1994לב פסאחיס, -1993יהודה גרינפלד, -1992אליהו צ'סרסקי, -1991רונן לב, 
אלון   – 1999ינון בוים,  – 1998הודה גרינפלד, י – 1997מקסים אוריצקי,  - 1996אילן מנור,   - 1995

יבגני פוסטני,   – 2003אליק גרשון,  – 2002אלון גרינפלד,  – 2001אלכס פינקל,  – 2000גרינפלד, 
אלכס   -2007קונסטנטין לרנר ז"ל,    – 2006יעקב מוריי  – 2005קונסטנטין לרנר ז"ל,  – 2004

  – 2012אלון גרינפלד,  -2011מיכאל רויז. – 2010קונסטנטין לרנר ז"ל ,– 2008/9קפליבצקי, 
 טל בראון,  – 2015מיכאל קליינבורג,  – 2014סשה קפלן,   – 2013ויקטור מיכלבסקי, 

 ישראל כספי  – 2019טל בראון,  -2018אור ברונשטיין,  – 2017סמיון דבויריס/אלון מינדלין,  -2016
 

י הארץ לשעבר: רב אמן ולדימיר  משתתפים בולטים נוספים מהתחרויות הקודמות וכן אלופ
 ליברזון ז"ל, אמן בינלאומי יוסף פורת ז"ל, רב אמן איליה סמירין ועוד. 

 
 עמירם קפלן.  רעורים:יו"ר ועדת ע         לאון לנדה, דרור אשכנזי, נימי כספי. מנהלים ראשיים: 

 הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוים כמתחייב מהנסיבות.
 
 

 לראותכם נשמח
 

 סבא -הנהלת מועדון השחמט כפר
 
 

 משפחת נובסלסקי העתק: 
 מנהלי התחרות            


