
 

  

 

   - 2022מוקדמות המגזר הערבי לגילאים לשנת  
 הנך מוזמנ/ת להשתתף במוקדמות אליפות ישראל בשחמט לגילאי ילדים ונוער

 בית חנינא בירושלים .  שיערכו באולם הכדורסל

  ערבים בכל הארץ. זכאים להירשם שחקנים  מגזר למחוז  
 .15,  13, 11, 9, 7 יתקיימו חמש תחרויות פתוחות  עד גיל

 25/12/22-24/12/22מתאריך  שבת -שישיבימים 

 .2012-2011ילידי שנת  - 11.    גיל 2014-2013ילידי שנת  - 9ואילך  גיל  2015ילידי שנת  - 7גיל     זכאים להשתתף:

 .2008-2007ילידי שנת  - 15.    גיל 2010-2009 ילידי שנת - 13גיל                                 

    שניות למסע. 5דקות למשחק +  20סיבובים שוויצריים בקצב של    8שיטת  התחרות:

 . 30חוקי סופיה )איסור על הצעת והסכמת תיקו( חלים על כל הסיבובים, עד מסע  

 תוצאות התחרות מועברות לאיגוד השחמט לצרכי דירוג. 

 0309.. טקס הפתיחה יתחיל בשעה 159-008בין השעות   12/2022/ 42שישייום  התייצבות:  לוח הזמנים:

 

 שעות תאריך יום  סיבוב  שעות תאריך יום  סיבוב 

 12/2252/ שבת 5 4509-4501 12/2242/ שישי  1
-0011

1511 

 12/2252/ שבת 6 4501-4511 12/2242/ שישי  2
-1512

1511 

 12/2252/ שבת 7 0321-0331 12/2242/ שישי  3
-0041

0013 

 25/12/22 שבת 8 3013-3014 24/12/22 שישי  4
-0015

0014 

 נדרשים לכבד בנוכחותם את הטקס. כל המשתתפיםטקס הסיום יתקיים לאחר הסיבוב האחרון. 

 יוכרע על פי סדר העדיפויות הבא:  שוויון נקודות:

. דו קרב בין  5. פרפורמנס 4. מספר נצחונות 3. בוכהולץ  2(.  )ללא היריב שצבר הכי מעט נקודות 1-בוכהולץ קאט .1

 השחקנים.   

 פרסים: 

 תוענקנה מדליות.  4-6המקומות הראשונים בכל תחרות יוענקו גביעים. לזוכים במקומות  3-לזוכים ב

 שחקנים לפחות באותו גיל.   20ינימאלית של עולים בכל גיל בכפוף לכמות מ 2  עולים לגמר )בפסח(:

 כפי שיפורסם ביום הראשון לתחרות . )ועדת הנוער שומרת על הזכות לשינוי והפעלת שיקול דעת( 
 

  ₪01 0דמי השתתפות:     

 https://greeninvoice.shop/2kk2k5 ( באתר ירושחמט    להרשמה ותשלום )מראש חובה!

 20/ .12/2022לא יאוחר מיום      0523513396בוקסאו בפיי 

יש למלא את הטופס כאן : 

 https://forms.monday.com/forms/dc2fc6a34a6797a31abadd4d9abf7bc3?r=use1 

 תשלום אינה תקפה! הרשמה ללא

 

למי    בקישור  ₪  40. ניתן לשלם דמי דירוג ע"ס  בר תוקףלהיות בעלי כרטיס שחמטאי  חייביםכל השחקנים המשתתפים 

 או   https://greeninvoice.shop/2kk2k5 שאין כרטיס בתוקף 

 .  0587130219עבדאללה חטיב    :הלי תחרות()מנ . לפרטים נוספים אלון כהן –שופט ראשי 

 הטלפון הוא לבירור פרטים בלבד. אין הרשמה טלפונית!Abdullah@Shah2Range.com  דואר אלקטרוני  

 הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות.האיגוד והנהלת התחרות שומרות לעצמן את 

 בברכת הצלחה בתחרות, 

 עבדאללה חטיב   ניר קלאר     אלון כהן     חאלד יונס      

https://greeninvoice.shop/2kk2k5
https://forms.monday.com/forms/dc2fc6a34a6797a31abadd4d9abf7bc3?r=use1
https://greeninvoice.shop/2kk2k5
mailto:.Abdullah@Shah2Range.com
mailto:.Abdullah@Shah2Range.com


 חטורנג' מנהל ש יו"ר ועדת הנוער         התחרות מנהל    מנהל וועדת המגזר הערבי 


