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 רב אמן מרק צייטלין  ו שלתחרות שח אקטיבי לזכר      

 רב אמן מרק צייטלין, מוותיקי מועדון השחמט באר שבע שנפטר    ו שלשתתף בתחרות שח אקטיבי לזכר הנך מוזמן/ת לה        

 השנה.    

 הספרייה     )בניין  12   במועדון השחמט באר שבע, דרך המשחררים      7.5.2022בשבת ו' באייר תשפ"ב   התחרות תתקיים   

 . נית, כניסה מחניון הספרייה( העירו   

 שניות למסע, החל מהמסע    5דקות למשחק ותוספת של   15בקצב של  סיבובים בשיטה השוויצרית   6    : שיטת התחרות  

 . לצרכי הדירוג  ישראלי ובינלאומי  הראשון. תוצאות התחרות מועברות לאיגוד השחמט                        

 לפי מד כושר בינלאומי לשח מהיר  –ההגרלות                          

     10.00עד השעה      7.5.2022יום שבת  : התייצבות       :לוח הזמנים 

     10.15:     טקס הפתיחה                         

    10.30  :   סיבוב ראשון                        

 כל המשתתפים מתבקשים לכבד בנוכחותם את הטקס.     )זמן משוער( 15.00  :   טקס הסיום                         

        צחונות י.מספר נ4. התוצאה בין השחקנים   3   1- . בוכהולץ קאט 2.בוכהולץ    1: שוויון נקודות 

 ש"ח  400.  ₪6      600.  ₪5     800. ₪4       1000. ₪3     4001.  ₪2      1800. 1       :פרסים 

 . 2100מד כושר עד ,1900עד  מד כושר (, 60שחקנים ותיקים )מעל גיל   (, 18)עד גיל   נוערנשים,  פרסי  קטגוריות:               

 שחקנים.   ₪5 כל פרס. הפרסים יחולקו בתנאי שבקטגוריה ישתתפו לפחות  200             

 יחולקו בשיטת הורט )חצי מהקרן תחולק שווה בשווה, החצי השני לפי בוכהולץ(. פרסים בקטגוריות  ראשיים ה פרסים ה

 יחולקו לפי בוכהולץ. אין כפל פרסים.  

 ₪.   80 –  (, נכים60, שחקנים ותיקים )מעל גיל ( 18)עד גיל נוער שחקני   ₪.  100  :דמי השתתפות  

 . ש''ח    70: שחקני מועדון השחמט באר שבע                             

     אחוז מהתעריפים המצוינים .   50  –, אמנים בינלאומיים  רבי אמנים פטורים מתשלום                           
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 . מקומות מוגבל הספר  מ. .  יש  להעביר את דמי ההשתתפות מראש במקביל להרשמה  3.5.2022עד תאריך    :הרשמה 

    1201680, מספר חשבון לב העיר באר שבע   0517, סניף  בהעברה בנקאית לחשבון:  בנק דיסקונט  את התשלום יש לבצע   

 chess1961beersheva@gmail.com למייל  העביר יש ל    סמכתא על התשלום בצירוף שם השחקןאת הא            

 . ש''ח  30בסיס מקום פנוי ובתוספת  הרשמה ביום התחרות על              

 שחקן ללא כרטיס שחמטאי  כרטיס שחמטאי תקף למועד התחרות. לא תתאפשר  השתתפות כל המתחרים חייבים להיות בעלי   

 ש''ח.   40ניתן לשלם דמי דירוג עבור התחרות על סך    בתוקף!!! 

  או במייל   08-6277431,   053-3407102 טלפון   –( ותלפרטים נוספים: אילנה דוד )מנהלת התחר

 chess1961beersheva@gmail.com . 

 . את הזכות לערוך שינויים שידרשו בהתאם לנסיבות  ת לעצמהשומר התחרות   הנהלת 

 

 בברכת הצלחה בתחרות,                                          

                          אילנה דוד                                                        

                                                                                       ר שבע             מנהלת מועדון השחמט בא                                  
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