
 
 

 לליגת השחמט למקומות עבודה ותקנון זמנהה
 2020 תש"ף / לשנת במחוז השרון

 

 – 19:00בין השעות  ,ימי חמישיב שלושה,-אחת לשבועיים תתקיים השנהליגת השחמט למקומות עבודה  .1

 . , רמת השרוןכפר הירוקאקדמיה לשחמט, בית בנימין, הב, 2020בפברואר  20-החל ב, 22:00

)למעט שחקן אחד בכל קבוצה שיכול להיות עד  2000רשאים להשתתף שחקנים שמד כושרם אינו עולה על  .2

2350.) 

 שחקנים בכל קבוצה. 12לוחות. ניתן לרשום עד  ארבעה על יתקיימו המשחקים .3

 ניתן להחלפה לאחר ההרשמה.ואינו לכל אורך הליגה סדר הלוחות קבוע  .4

 כפולים )כלומר שני משחקים בערב(.סיבובים  7באליפות ייערכו  .5

 שניות למסע. 10+ לשחקן דקות  50 שלהמשחקים יתקיימו בקצב  .6

 נקודה אחת לתיקו, אפס להפסד! נקודות לניצחון קבוצתי, 2 – קבוצתיהניקוד בתחרות הוא  .7

 התרת שוויון נקודות .8

 באולימפיאדות השחמט(ברגר )כמו -זוננבורן 

 בין הקבוצות  )ים(ת המפגשותוצא 

 .ניקוד אישי 

 . )שופט מוסמך( סגן השופט הראשי: גנאדי בירגר. )שופט בינלאומי( אלמוג בורשטיין :השופט הראשי .9

 ישראלי. הכושר הלצרכי מד  ידווחותוצאות התחרות  .10

 הרשמה .11

  מספר הקבוצותמקום עבודה מוזמן לרשום מספר קבוצות. אין הגבלה על כל. 

 של מקום  רשם על בסיסילאחר תאריך זה ניתן יהיה לה .2020 בפברואר 15: הרשמהאחרון להתאריך ה

 פנוי בלבד.

  :הנחה(.  10%) ₪ 3,375 –לקבוצה השנייה מאותו מקום עבודה לקבוצה.  ₪ 3,750דמי ההשתתפות

 הנחה( וכן הלאה. 20%) ₪ 3,000 –לקבוצה השלישית מאותו מקום עבודה 

 בהעברה בנקאית לחשבון ייעשה בהמחאה לפקודת העמותה לספורט עממי מחוז השרון או תשלום ה 

 .044סניף  דיסקונט,בבנק   825662

 יש לשלוח למייל ההרשמה את טופס almogbu@walla.com.  

  תשלום בפועל אינה תקפה.הסדרת ההרשמה ללא 

 :לוח הזמנים .12

 בפברואר  20 –סיבוב ראשון טקס הפתיחה ו 

  במרץ 5 –סיבוב שני 

  במרץ 26 –סיבוב שלישי 

  באפריל 23 –סיבוב רביעי 

  במאי 7 –סיבוב חמישי 

  במאי 21 –סיבוב שישי 

  ביוני 11 –סיבוב שביעי 

 ביוני 25 – טקס הסיום ותחרות בזק 

הפרש הק גביע )וענלקבוצה המפתיעה י לשלוש הקבוצות במקומות הראשונים יוענקו גביעים ומדליות. פרסים: .13

 שחקנים מצטיינים על כל לוח יזכו במדליות.. רוג הסופי(ירוג הראשוני לדיהדבין ביותר  דולהג

 לחתומים מטה.ניתן לפנות לפרטים נוספים  .14

 דרשו בהתאם לנסיבות.ישומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים שי הליגההנהלת  .15

 במשחקים,בברכת הצלחה 
 

 גנאדי בירגר                                                למוג בורשטייןא
                      054-4979447                                              052-3124339 

 
 העתק: מר אלי הולצמן, מנכ"ל העמותה לספורט עממי, מחוז השרון

 



 
 

 לכבוד 
 אלמוג בורשטיין

 almogbu@walla.comמייל 
 

 לליגת השחמט למקומות עבודה במחוז השרוןרשמה הטופס 
 

 __________________________.________________________________ החברה / מקום העבודה שם 
 

 __________________________________._________________________________שם הקבוצה __
 

 _.__________________________אישור הרשמה __________________________כתובת מייל לקבלת 
 

 ./העברה בנקאיתבהמחאהבתאריך _______________  נושילמ

 

 רשימת השחקנים

מספר שחקן 
באיגוד השחמט 

 )אם יש(

 מספר  תאריך לידה
 תעודת זהות

 מס' שם השחקן

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

    11 

    12 
 

 הערות: __________________________________________________________________________
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 ____.________________________________  האחראי במקום העבודה:שם 
 
 אימייל _________________________________________________ _טלפון נייד _________________ 
 

 ______________________________________________שם ראש הקבוצה: ______
 

 אימייל _________________________________________________ טלפון נייד: __________________
 
 

 את כל התנאים הרשומים. ים עלינומקבלליגה ואנו תקנון הההזמנה ואת  נושקרא יםמאשר והננ
 
 
 

_____________   ___       ____________________    _______________       __________ 
 תאריך        חותמת                                         ת ראש הקבוצהחתימ              אחראיהת חתימ              

 


