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    לכבוד משתתפי גמר אליפות ישראל לנוער

    27.7.2020מנהלי ושופטי האליפות                                                                                     

 הנחיות נוספות –גמר אליפות ישראל לנוער 

 שחקנים יקרים,

 

 אנחנו שמחים לקיים את אליפות הארץ לילדים ונוער למרות המגבלות.

התחרויות יתקיימו במספר כפי שפורסם בהזמנות, מבנה התחרות שונה בעקבות המצב. 

 ערים ומבנים:

 

 .41מועדון השחמט רמת גן, רחוב רבי מאיר בעל הנס  - 8אליפות ישראל עד גיל 

 054-554-4035שופט ראשי: ניר קלאר 

 

 .קריית אונו ,10בניין מופת פנקס  - 10אליפות ישראל עד גיל 

 054-808-4735מתן פולג  :שופט ראשי

 

 ., קריית אונו32בית השחמט יצחק רבין  - 12אליפות ישראל עד גיל 

 050-730-8083שופט ראשי: עודד רוס 

 

 .42גוריון -שד' בןמועדון השחמט ראשון לציון,  - 14אליפות ישראל עד גיל 

  054-313-2144שופט ראשי: ליאור גל 

 

 .41מועדון השחמט רמת גן, רחוב רבי מאיר בעל הנס  - 16אליפות ישראל עד גיל 

 054-554-4035שופט ראשי: ניר קלאר 

 

 הכפר הירוק - ואליפויות הבנות 18אליפות ישראל עד גיל 

 054-497-9447בורשטיין  שופט ראשי: אלמוג

, מספר הסיבובים 11או  12 רישאהערה טכנית לאליפות זו. במידה ומספר המשתתפים *

 .בלבד, על מנת לאפשר הגרלות תקינות 7יהיה 
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 בשל מגבלות הקורונה, להלן הנחיות חשובות להתנהלות בזמן גמר אליפות ישראל לנוער:

ף קובץ(. יש להגיע עם הטופס חתום, או המשתתפים יגיעו עם הצהרת בריאות )מצור .1

למועדון. טפסים ריקים יעמדו לרשות המשתתפים מחוץ למבנה.  למלא לפני הכניסה

 ללא הצהרת בריאות לא ניתן להשתתף בתחרות .

 חובה לשחק עם מסכות וכפפות )על המשתתפים להגיע מצוידים בכפפות ומסכה(. .2

 מים אישי וכלי כתיבה אישיים. להצטייד עם מזון ובקבוקנא  ש כיבוד.לא יוג .3

 למעט בין שני השחקנים המשחקים זה מול זה. של שני מטרים, מרחק שמירת .4

רלות ומספרי הלוחות ההג במשחקים אחרים. הלצפי לוחותהאין להסתובב בין  .5

 שחקנים מוזמנים לשבת בלוח המתאים, מיד שיגיעו.והיפורסמו מראש, 

 לאחראי הקורונה. דיתיחובת דיווח מי - במקרה של הדבקות/חשש להדבקות בקורונה .6

 דקות לפני תחילת הסיבוב. 15יש להתייצב לפחות  .7

וצופים באף שלב, גם לא לפני הסיבוב. רק  מאמנים מלווים, הורים, אין כניסתלצערינו  .8

 שופטים ושחקנים רשאים להיכנס לחדרי המשחקים.

 מאולם התחרות.יעדכן את השופט ואת הוריו ויצא  שחקן המסיים את משחקו, .9

 טקס סיום בקפסולות, לפי קטגוריה, עם השחקנים והמארגנים בלבד.  .10

 

 :הבהרה נוספת

: מימוש סעיף הזכאות יתאפשר רק במידה ואליפות מימוש זכאות לזוכים .11

ת הזכאות לנסיעה לאותן , אחר2021סמוך לגמר בהעולם/אירופה יתקיימו לפני או 

 .2021ישראל לשנת תיקבע על פי גמר אליפות אליפויות 

 

 *מסמך זה גובר על הכתוב בהזמנות.
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