
 מונדיאל השחמט של המגזר הערבי                              

  
 שחמטאי/ת יקר/ה,

  
הנך מוזמן/ת להשתתף בתחרות גביע המגזר הערבי ליחידים, שתתקיים, בשני שלבים, 

 כפר סבא. 4במועדון השחמט החדש של כפר סבא ברחוב גלר 
והוא מיועד לכל הגילאים     2022בדצמבר  2מחזור המשחקים הראשון יתקיים ביום ששי 

  . 12בדצמבר והוא מיועד לשחמטאים צעירים עד גיל  9והשני יתקיים בתאריך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

תחרות המונדיאל נערכת בשיטת נוק אאוט, המפסיד יוצא,, אולם בניגוד   : שיטת התחרות
 למתכונת בענפי ספורט אחרים, בתחרות זו המפסיד ממשיך ל"תחרות שוויצרית".

מדווחת למד כושר ואין חובה לשחקנים להיות בעלי כרטיס שחמטאי באיגוד  התחרות לא 
 השחמט.

  
* שחקנים, שיחולקו לזוגות. המנצחים 64או  32בסיבוב הראשון ישתתפו  מבנה התחרות:

ממשיכים לסיבוב נוק אאוט שני והמפסידים נכנסים ללא נקודות לסיבוב הראשון של התחרות 
 השוויצרית. 

בתיקו, יקיימו משחק נוסף בקצב בזק בשיטת ארמגדון, כלומר, מנצח ייקבע  שחקנים שיסיימו 
 בסוף המשחק, בכל מקרה.

המנצחים בסיבוב השני, כולל משחק בזק במקרה של תיקו, עוברים לסיבוב השלישי ואילו  
המפסידים עוברים לסיבוב השני של התחרות השוויצרית, כאשר במאזנם יש כבר נקודה 

 הראשון. אחת שהושגה בסיבוב
  64משתתפים( או השישי, אם יתייצבו  32וכן הלאה עד הסיבוב החמישי )במקרה של 

 שחמטאים לסיבוב הראשון.
בסיבוב האחרון של המונדיאל יתמודדו ביניהם שני השחמטאים שזכו בכל המשחקים על  

 . 4&3הגביע והפרסים הגבוהים ואילו המפסידים בסיבוב לפני האחרון יתמודדו על מקומות 
 בתחרות השוויצרית יתקיימו מספר המשחקים מינוס אחד שיתקיימו במונדיאל.

אם יהיה צורך להשלים את מספר השחקנים לסיבוב הראשון, הנהלת התחרות          •
 תוסיף שחקנים מהמגזר היהודי בעלי רמה תואמת לרמה הממוצעת של השחקנים

  
שעה לכל המשחק לשחקן פלוס  המשחקים מתקיימים עם שעוני שחמט רבע  קצב מסעים:

רשאית הנהלת התחרות לאשר משחקים ללא שעון  12חמש שניות למסע. בתחרות עד גיל 
 דקות,   25ואז יסתיימו המשחקים לאחר 

 לכל המאוחר )כולל הערכת עמדות(.
  

 שחם -בחסות האיגוד הישראלי לשחמט וחברת אלטושלר פרסים
שח פלוס   1,200שני:     שח פלוס גביע 1,500בתחרות הפתוחה מונדיאל: מקום ראשון:  

  400שח. שני   500מקום ראשון בשוויצרית:    שח  600שח רביעי:   800שלישי: פסלון. 
 200רביעי  שח  300שלישי  שח 



שני: מערכת כלי שחמט מעץ  מקום ראשון: שעון שחמט פלוס גביע.   :12בתחרות עד גיל 
רביעי עד ששי: מערכת כלי     פלוס מדליה מהודרתשלישי: מערכת כלי שחמט   פלוס פסלון

 שחמט
  

 0502512172 יוניס בילאל    0544628401  מוחמד מנסור  : אצלהרשמה ותשלום
  50בדצמבר  2-ההרשמה ותשלום עד שבוע לפני מועד התחרות. עלות בתחרות הפתוחה ב

   שח 30בדצמבר  9-שח ואילו בתחרות לשחמטאים הצעירים ב
 הבא: בקישור

https://payboxapp.page.link/KTDq66ox63baQ8vQ7 
  

 לוח זמנים:
 14:30ביום ששי בשעה          והרשמה להגרלה התייצבות

 )בנוכחות אישי ציבור(  15:00בשעה     טקס פתיחה )ברכות והסברים( 
 )תלוי במספר הסיבובים( 19:00-בערך או ב 18:00בשעה   סיכום והענקת פרסים  טקס סיום

  
 מנהלים ושופטים: מוחמד מנסור, יוניס בילאל, דרור אשכנזי, נימי כספי שופט ראשי

 אין זכות ערעור על החלטת השופט הראשי
  

 ת.כיבוד קל יוגש במהלך התחרו
 טלפונים ניידים במקום מיוד שמיועד לכך

  
  

 כל שחמטאי המגזר הערבי מוזמנים להשתתף בתחרות היוקרתית
  
  

 בברכה 
 

https://payboxapp.page.link/KTDq66ox63baQ8vQ7

