
            

 2022 - ברמת גן  גמר אליפות ישראל בשחמט חצי

  שחמטאים יקרים!

 . 2021-2022לשנים   לבוגרים אליפות ישראלסבב  לחצי הגמר שלנכם מוזמנים ה

)חניה   , ר"ג16)בית לזרוס( בכתובת: איינשטיין  אטיוד ר"ג מרכז השחמט מיקום התחרות:

  בכל יום שני. 9.5.22 -  11.7.22, בתאריכים , ר"ג(26משדרות הקונגרס  

 : חג שבועות(אסרו  –לא יתקיים סיבוב  6.2)ב  להלן לוח הזמנים למשחקים

 9סיבוב  8סיבוב  7סיבוב  6סיבוב  5סיבוב   4סיבוב  3סיבוב   2סיבוב  1סיבוב 

9.5.22 16.5.22 23.5.22 30.5.22 13.6.22 20.6.22 27.6.22 4.7.22 11.7.22 

  

 דקות יפסק הפסד טכני( 45)למאחרים מעל  18:00בשעה מתחילים משחקים ה .א

 )בהתאם לכמות המשתתפים( ליגה\ סיבובים בשיטה שווייצרית 9התחרות תהיה בת  .ב

 . 40דקות אחרי מסע  30+  שניות למסע  30דקות לשחקן +  90 :קצב המשחקים . ג

כושר בעלי מד ושחקנים  שעלו מרבעי הגמר בכל אחד מהמחוזות, רשאים להשתתף שחקנים . ד

וני  , בלפחות אחד מעדכ(2100ר מעל  )נשים ונוע 2200מעל רטי נדבינלאומי סטישראלי או 

 . כולל() 2022עד מאי  2021אוקטובר 

 עלייה אוטומטית לגמר:  . ה

כושר ישראלי או פיד"ה סטנדרטי ברבעון הקודם לתחילת סבב חצאי -במד 2550שחקן שעבר  א(
2022הגמר, משמע עדכוני פברואר, מרץ או אפריל   

כושר המצוין באחד העדכונים לאחר המצוינים בסעיף א', יהיה  -במידה ושחקן יעבור את המד ב(
להיכנס לגמר כממלא מקום ראשון  רשאי   

ואילך  11כושר ישראלי או פיד"ה, יהיה רשאי להיכנס כממלא מקום -במד 2500שחקן שעבר   ג(  

 2022לשנת   20ד(אלוף הארץ עד גיל 

 

 

 

 



   : הרשמה  . ו 

 רשם לחצי גמר אחד בלבד! ין להשימו לב שנית

 

 בפרטי הלקוח!  שם השחקןלציין את יש  –  לינק זה  ₪ דרך 200* 

 בלינק זה ₪  180 – שירות חובהב וחיילים (65)מגיל  סניוריםנשים, , (18)עד גיל  לנוער *

                  תשלום בנפרד דרך בית עמנואל. - לשחקני מועדון רמת גן המשתתפים בחוגים* 

   ₪  180לאחר מכן  21:00ב  5.5ללא עלות בהרשמה עד ה   –* ר"א 

   ₪ 180ולאחר מכן  21:00ב  5.5בהרשמה עד ה  זה  דרך לינק ₪ 100 –* אב"ל 

דרך   ₪  30, ולאחר מכן בתוספת  21:00ב  5.5.22בהרשמה מוקדמת עד ה  הם  יפיםהתער *

 לינק זה 

 ₪ 30ך כרוך בדמי ביטול בס 21:00ב  5.5.22* ביטול השתתפות לאחר ה 

שחמטאי תקף מאיגוד השחמט או להוסיף דמי כל השחקנים חייבים להיות בעלי כרטיס * 

 כאן . כרטיס שחמטאי ניתן לחדש בקישור זה₪  90בסך  דירוג

 

 

 :  ₪  5500 – פרסיםקרן   .ז

מקום  ₪,   1000 – ₪, מקום שלישי  1500 – , מקום שני גביע +₪   2000 –מקום ראשון 

 ₪.  500 –18עד גיל מצטיין , נער ₪ 500 –רביעי 

 ₪  50 לא יחולקו פרסים נמוכים מ ., אין כפל פרסיםהפרסים )פרט למצטיין( יחולקו לפי הורט

 

שוויון.  ז מכמות    :שוברי  כפולה  לפחות  המשתתפים  כמות  כאשר  שוויצרית  בשיטה 

כל   אם  )רק  השחקנים  בין  תוצאה  א.  הבא:  הסדר  עפ"י  יוכרע  נקודות  שוויון  הסיבובים, 

)ללא יריב חלש(; ג. בוכהולץ;    1-השחקנים בקבוצת הניקוד שיחקו ביניהם(; ב. בוכהולץ קאט 

 .ד. רמת ביצוע )פרפורמנס(

שוויצרי או  ליגה  בין  בשיטת  תוצאה  ב.  ברגר;  א.  הקודם:  בסעיף  להגדרה  עונה  שלא  ת 

 השחקנים; ג. מספר ניצחונות. 

 

  לכללים שקבע האיגודיפורסם במהלך התחרות בהתאם : לגמרמפתח עליה ** 

 

 : לפרטים נוספים

 פז אבינרי שופט פיד"ה  :ומנהל התחרות ופט ראשי ש
 paz.avineri1@gmail.com  מייל:|  4577220-058טלפון )עדיף בוואטסאפ(: 

 

ךהנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במידת הצור   

 בהצלחה לכולם! 

https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=200&Coin=1&FixTash=False&Info=%E7%F6%E9%20%E2%EE%F8%20%E0%EC%E9%F4%E5%FA%20%E9%F9%F8%E0%EC%20%EC%E1%E5%E2%F8%E9%ED%20%E1%F8%EE%FA%20%E2%EF&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=d216fb070ff4cbc760164460af0176df91cd762e291a2a6356fbacd7847ec383
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=180&Coin=1&FixTash=False&Info=%E7%F6%E9%20%E2%EE%F8%20%E1%F8%EE%FA%20%E2%EF%20-%20%F0%E5%F2%F8%2F%F0%F9%E9%ED%2F%F1%F0%E9%E5%F8%E9%ED%2F%E7%E9%E9%EC%E9%ED&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=45ae792aabacc0e79af90779d554f3143b16bb62c7a0ff04d40485f9c76bb951
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=100&Coin=1&FixTash=False&Info=%E7%F6%E9%20%E2%EE%F8%20%E1%F8%EE%FA%20%E2%EF%20-%20%E0%E1%26%2334%3B%EC&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=67328aa9c64ffd54ae40800ef71e5d6541cd39f66df6ac88b4d0af54db4da400
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=30&Coin=1&FixTash=False&Info=%E7%F6%E9%20%E2%EE%F8%20%E1%F8%EE%FA%20%E2%EF%20-%20%FA%E5%F1%F4%FA%20%F8%E9%F9%E5%ED%20%EE%E0%E5%E7%F8&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=b666c263a7066f1461da586bb78d60acb668d3a5a2211061f5106833c17faa4a
https://maxpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay3new.pl?Amount=90&Coin=1&FixTash=False&Info=%E3%EE%E9%20%E3%E9%F8%E5%E2%20-%20%E7%F6%E9%20%E2%EE%F8%20%E1%F8%EE%FA%20%E2%EF&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=6ecc224bc8f7166e400aff28cc0dbe3d05e9043f256d120f80ab3d8d951327ec
https://www.chess.org.il/Payments/Shop.aspx
https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=3789
mailto:paz.avineri1@gmail.com

