
 

 צפון – 2022שנת גילאי ילדים ונוער לאליפות ישראל בשחמט למוקדמות 
 

 .ממרכז הארץ ודרום הארץ שתתפיםניתן לקבל מ -צפון-להשתתף במוקדמות אליפות ישראל בשחמט לגילאי ילדים ונוער ניתן
 קריית ביאליק 64התחרות תיערך באולם תרבות בית חן במרכז סביניה שד' קרן היסוד 

 
 7,9,11,13,15 לגילאים : חרויות פתוחות ת חמשיתקיימו 

 
 חופשת חנוכה.( גפ"כסלו תש ח)כ" 22/12/2022ועד ( ג"פתשכסלו  ו"כ) 20/12/2022 מתאריך' ה-'גבימים 

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

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

   .שניות למסע 10דקות למשחק +  50סיבובים שוויצריים בקצב של  6  שיטת התחרות:
 .מד כושר ישראליל שחמט לצרכי דרוגהתחרות מועברות לאיגוד התוצאות             
 .30עד מסע  חוקי סופיה )איסור על הצעת והסכמת תיקו( חלים על כל הסיבובים,            

 
 .4501טקס הפתיחה יתחיל בשעה ,  0010-3010בין השעות  2202/20/12' גיום  התייצבות: - לוח הזמנים

 
 שעות תאריך יום סיבוב שעות תאריך יום סיבוב

 0013-0015 21/12/2022 'ד 4 0011-0013 20/12/2022 'ג 1

 0010-0012 22/12/2022 'ה 5 0041-3015 20/12/2022 'ג 2

 0013-0015 22/12/2022 'ה 6 0010-0012 21/12/2022 'ד 3

 
 לכבד בנוכחותם את הטקס נדרשים כל המשתתפים , לאחר הסיבוב האחרוןטקס הסיום יתקיים 

 
 יוכרע על פי סדר העדיפויות הבא: שוויון נקודות:

  . נקודות( הכי מעטללא היריב שצבר ) 1-קאט בוכהולץ .1
 בוכהולץ .2

  מספר ניצחונות .3

 פרפורמנס  .4

  דו קרב בין השחקנים .5
 

  :פרסים
 תוענקנה מדליות, בכל תחרות לפי הגילאים לעיל יוענקו מדליות וגביעים 4-6בכל תחרות יוענקו גביעים, לזוכים במקומות  המקומות הראשונים 3-לזוכים ב

.  לתחרותראשון כפי שיפורסם ביום ה לפי החלטת ועדת הנוערורמת השחקנים ,כמות הנרשמים ם מכל בית בכפוף לאחוז מסוי  עולים לגמר )בפסח(:
 והפעלת שיקול דעת( שומרת על הזכות לשינוי ועדת הנוער)
 

 שחקנים מעל מד כושר: -להשתתף בגמר  אוטומטיתזכאים 
  .1500 - 7גיל  .1700 - 9גיל  .1850 - 11גיל  .2000 - 13גיל  .2150 – 15גיל 

  ., בתוספת אלופי הארץ משנה שעברה 2022נובמבר או דצמבר אוקטובר או בעידכון 
 .)שחקנים פטורים מהשתתפות יכולים לשחק בשתי רמות גיל מעל גילם(

 
 כל פנייה מיוחדת לגבי אישור להשתתפות בגמר תידון בוועדת החריגים של ועדת הנוער . !מהמוקדמות בלבד :בגמר ממלאי מקום

  ICYC2021@gmail.com  -ניתן לפנות למייל 
 

    ₪ 160 דמי השתתפות:
  ! תשלום אינה תקפה הרשמה ללא  2220/21/15לא יאוחר מיום  לחצו כאן ישירות בקישור (מראש חובה!)ותשלום הרשמה ל
 

 לחצו כאן ישירות בקישור  ₪ 03ובתוספת תשלום בסך  על בסיס מקום פנויהרשמה במועד מאוחר יותר 
 

 כל המשתתפים חייבים להיות בעלי כרטיס שחמטאי בר תוקף
 

  לחצו כאןישירות בקישור ₪  04יש להוסיף  כרטיס שחמטאי בתוקף,י שאינו מחזיק בלמ
 

 .ודימטרי נינבורג )שופט ראשי( מיכאל סורין :יםשופט
  .מרכז למצוינות בשחמט - : משה קצירתחרותה מנהל

 
 .053-3201308 - רמינה אברמוב סמנכ"לית מרכז למצוינות בשחמט לפרטים נוספים

 .055-6801169 - במקרים דחופים ניתן לפנות למשה קציר
 

 . וכיבוד ואפשרות לרכישת מזוןבמקום שתיה יהיו 
 את הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות. ןלעצמ ותשומרוהנהלת התחרות איגוד 

 
 בברכת הצלחה בתחרות

 
 ניר קלאר       משה קציר          גיל בורוחובסקי  

 יו"ר ועדת הנוער                               מנהל מרכז למצוינות בשחמט            ל איגוד השחמט"מנכ                
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