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 ראשון לציון 2020חצי גמר אליפות ישראל 
הנכם מוזמנים להשתתף בשלב חצי הגמר של אליפות ישראל לבוגרים בשחמט, שיערך במועדון 

 , אולם "עמית". 42השחמט ראשון לציון, שדרות בן גוריון 

 רשאים להשתתף: 

 קצב מלא(.  – ומעלה )ישראלי או בינלאומי 2300שחקנים בעלי מד כושר  -

 ומעלה.  2200ונשים עם מד כושר  1.1.2002שחקנים שנולדו לאחר  -

שחקנים שעלו מאחד מבתי רבע הגמר ברחבי הארץ. ניתן לצפות ברשימת העולים באתר  -

 .https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=3101האיגוד בקישור זה: 

 כון לאחד העדכונים שלאחר מועד פתיחת שלבי רבע הגמר.נ -רף מד כושר   -

התחרות תתקיים בתשעה סיבובים בשיטה השוויצרית או בחלוקה לבתים בשיטת  כללי התחרות: 

ת בהתאם לכמות המשתתפים המותרת באולם המשחקים בכפוף להנחיות משרד ליגה, כל זא

 הבריאות ומשרד הספורט. 

 .23.8-היפורסם ע"י האיגוד עד  –מקדם עלייה לגמר 

שוברי שוויון: בשיטה שוויצרית כאשר כמות המשתתפים לפחות כפולה מכמות הסיבובים, שוויון 

וד בקבוצת הניק -רק אם כל השחקנים )השחקנים  נקודות יוכרע עפ"י הסדר הבא: א. תוצאה בין

.   )פורמנספר)בוכהולץ; ד. רמת ביצוע  .; ג(ללא יריב חלש)1 -; ב. בוכהולץ קאט(שיחקו ביניהם

בשיטת ליגה או שוויצרית שלא עונה להגדרה בסעיף הקודם: א. ברגר; ב. תוצאה בין השחקנים; ג. 

   ת.צחונוימספר נ

 .ושר ישראליכ-באתר האיגוד. הגרלות לפי מדהגרלות ותוצאות יפורסמו 

דקות לסיום המשחק עם תוספת של חצי  30קצב המשחקים: שעה וחצי לשחקן לארבעים מסעים + 

 .דקה מהמסע הראשון

 מועדי הסיבובים: 

 1/9יום ג'  6סיבוב  16/8יום א'  1סיבוב 

 6/9' איום  7סיבוב  18/8' גיום  2סיבוב 

 8/9' גיום  8סיבוב  23/8יום א'  3סיבוב 

 13/9' איום  9סיבוב  25/8יום ג'  4סיבוב 

 30/8יום א'  5סיבוב 

 

 .18:00שעת תחילת המשחקים: 

. בהתאם להנחיות, לא תתאפשר הרשמה במקום. 17:55עד לשעה  16/8התייצבות: יום א' 

 . 054-3132144 –ההרשמה מראש בטלפון אצל מנהל התחרות ליאור גל 

 רבי אמנים פטורים מתשלום. ₪,  100אמנים בינ"ל )גברים ונשים( ₪.  200דמי השתתפות: 

. למי שאין לו כרטיס, ניתן לשלם 2020על כל המשתתפים להיות בעלי כרטיס שחמטאי בתוקף לשנת 

 דמי דירוג. ₪  90

 התחרות תדווח למד כושר ישראלי ובין לאומי. 
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 דקות משעת תחילת הסיבוב.  45טכני לאחר  למאחרים, יינתן הפסד –זמן איחור 

התיאום , השלמות משחקים: יש להקדים לתאריך הקודם לסיבוב . במקרים חריגים ניתן לדחות

בסיבוב לפני אחרון תאושר דחייה רק במקרים מיוחדים. אין דחיה .  יתבצע עם היריב ומנהל התחרות

 בסיבוב האחרון. 

)מכובים בלבד( אצל שופט התחרות במקום, או להשאיר בתיק  ניתן יהיה להפקיד –טלפונים ניידים 

 מכובים ללא הפרעות. 

 הנחיות בריאות: כמפורט בקישור שלהלן על פי הנחיות משרד הבריאות והספורט
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 . 0543132144 –ליאור גל  IAשופט ראשי ומנהל התחרות: 

 משה דרמר.  FAסגן שופט ראשי: 

  .לאיגוד הישראלי לשחמט ולהנהלת התחרות שמורה הזכות לשינויים בהתאם לצורך

 בהצלחה, 

 

 

 ובסקיגיל בורוח                                        אלכס כספיליאור גל                          

 ל מועדון ראשון לציון                  מנכ"ל האיגודכ"שופט ראשי                      מנ
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