
 

 

 

  21.12.22 -לצרכי מד כושר בינלאומי  אליפות הצפון תחרות בזק
 קריית ביאליק 64התחרות תיערך באולם תרבות בית חן במרכז סביניה שד' קרן היסוד 

 
 18:00יצבות ותחילת התחרות החל מהשעה יהת 21.12.2022ד' יום  :לוח זמנים

 
 

  אחת שתדווח תחרותתיערך באירוע  דקות ועוד שתי שניות למסע, 4קצב המשחקים:  סיבובים, 9 :תקנון האליפות

 אין כפל פרסים ,הפרסים יחולקו לפי רמות מד כושר וקריטריונים הרשומים מטה ,בקטגוריה של שח בזקלפידה 

 בכל מקרה של אי הסכמה על החלטה שיפוטית יועבר הנושא להחלטת השופטים בתחרות והחלטת השופטים הינה 

 ,סופית ואיננה ניתנת לערעור

 י השוויון הבאים: יופעלו שובר במקרה של שוויון נקודות בתום התחרות

 מספר ניצחונות.-פרופורמנס. ג-, ב1-בוכהולץ קאט-א

 ותחרות לפי גילאי ילדים ונוער 1800ומעל מד כושר  1800עד מד כושר  ,המקומות הראשונים 3-לזוכים ב פרסים

 
  ₪ . 200 -3ומקום ₪  300 -2,מקום ₪  600 -1מקום  -מד כושר 1800פרסים מעל 

 ₪ . 90 -3ומקום ₪  120 -2,מקום ₪  150- 1מקום    -מד כושר 1800פרסים עד 

משתתפים בכל  6)מותנה בהשתתפות 16,עד גיל 14,עד גיל 12,עד גיל 10,עד גיל 8עד גיל  לפי גילאים יםפרס

 קטגוריית גיל(

 םאולימפיימדליה זהב וסט כלי שחמט  + לפי גילאים: גביע -1מקום 

  ומדלית כסף גביע -2מקום 

 גביע ומדלית ארד -3מקום 

 ₪ . 150 -1מקום  -(1.1.1958-)נולדו לפני ה 65פרס ותיקים מעל גיל 

 ₪  150 -1800מעל מד כושר  ה-נית מפתיע-פרס שחקן

 ₪ 150 -1800מד כושר  עד ה-נית מפתיע-פרס שחקן

 
  ₪  80 -עלות דמי הרשמה

  ₪ . 50 -ליםיוחי 18,ילדים ונוער עד גיל 65פנסיונרים מעל גיל 
 .₪  30 ר רק על בסיס מקום פנוי ובתוספתרישום מאוח ,15.12-הרשמה עד יום חמישי ה

 
 

  053-3201308טל': -סמנכ"לית מרכז למצוינות בשחמט-לגב' רמינה אברמוב ניתן לפנותלפרטים נוספים והבהרות 
 . 055-6801169במקרים דחופים ניתן לפנות למשה קציר מנהל התחרות בטל':

 

 
 לחצו כאן ₪ 80בעלות ע"ס  ישירות בקישורבכרטיס אשראי ואו בביט מראש ותשלום הרשמה ל
 

 לחצו כאן ₪ 50מראש בכרטיס אשראי ואו בביט ישירות בקישור בעלות ע"ס  להרשמה ותשלום
 

 לחצו כאן ₪ 30רישום מאוחר רק על בסיס מקום פנוי ובתוספת 

 

מנהל  ,ודימיטרי נינבורג )שופט ראשי( מיכאל סורין-שופטי התחרות מרכז למצוינות בשחמט,-האירועניהול 
 משה קציר-התחרות

 את הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות. הלעצמ תשומרהנהלת התחרות 

 

        בברכת הצלחה בתחרות

 

  

https://private.invoice4u.co.il/Clearing/PaymentDemand.aspx?ProductId=17460
https://private.invoice4u.co.il/Clearing/PaymentDemand.aspx?ProductId=17460
https://private.invoice4u.co.il/Clearing/PaymentDemand.aspx?ProductId=17461
https://private.invoice4u.co.il/Clearing/PaymentDemand.aspx?ProductId=17461
https://private.invoice4u.co.il/Clearing/PaymentDemand.aspx?ProductId=17478
https://private.invoice4u.co.il/Clearing/PaymentDemand.aspx?ProductId=17478

