
 
    פידהתחרות הפתוחה למד כושר 

 .2010באוגוסט  20-27
 

 ה/ית נכבד/שחקן
  שתיערך במסגרת פסטיבל  הפתוחה למד כושר בין לאומית לתחרות /הנך מוזמן

אמן -סגורות לציון רב תחרויותשתי  יתקיימובל יבמסגרת הפסט, בירושלים  ראשוןההשחמט 
השתתפותם בתחרויות את שרו ין השחקנים שאבי.באוגוסט  27ל 18בין ה ולציון אמן בינלאומי

אלוף  רב אמן יהודה גרינפלד, (הודו)רב אמן קידמבי , (אוקרינה)רב אמן גנדי טימושנקו . הסגרות
, 2010שנת  16ל גיל פופילסקי אלוף אירופה לגילאי "אב, בוריס קנצלררב אמן , ישראל לשעבר

  .ל גבריאל פלום"אב ,ל ישראל כספי"אב( הודו)טש נל וק"אב
 .במוזיאון הטבע 10:00בשעה  21.08ב במסגרת הפסטיבל יתקיימו תחרות בזק

 .'התקליט'ב 19:00 בשעה 26.08ב ושח בירה
לך המהמ 'שנ 30לשאר המשחק ו 'דק 30,מהלכים הראשונים 40ל' דק 90 :המשחקים קצב

 (שיטת פישר).הראשון
 .בובים שוויצריםסי 9

 שעות תאריך יום סיבוב שעות תאריך יום סיבוב
 2200-1600 24/08/10 שלישי 6 1700-1000 20/08/10 שישי 1

 2200-1600 25/08/10 רביעי 7 1500-1000 22/08/10 ראשון 2

 1900-1400 26/08/10 חמישי 8 2200-1600 22/08/10 ראשון 3
 :1630-0930 27/08/10 שישי 9 2200-1600 23/08/10 שני 4
 1700 27/08/10 שישי טכס 1500-1000 24/08/10 שלישי 5

 ₪  5250: טח בוקרן פרסים מ
 ₪  2010: מקום ראשון

 ₪  1200: מקום שני
 ₪  700: מקום שלישי

 (קטגוריהבשחקנים  6יחולקו בתנאי שישתתפו : )פרסים קטגוריות
 ₪ 400: 2000-1800בין 
 ₪ 250: 1600 -1800בין 

 ₪ 300: נוער 
 ₪ 400(: 60מעל גיל )  סניור

 חצי מסכום הפרס)ראשונים יחולקו בשיטת הורט במקרה של שוויון נקודות הפרסים למקומות ה

הפרסים יחולקו .רסי המצטיינים יוכרעו לפי בוכהולץפ ).יחולק שווה בשווה וחצי לפי בוכהולץ
 .במסגרת טקס הסיום

 .תינתן עדיפות לנוער. כושר בינלאומי תהיה מוגבלת-מספר השחקנים ללא מד: דמי הרשמה
 ₪  300: כושר פידה-ללא מד

 ₪ 802: 2000פידה עד 
 ₪ 202: 2000פידה מעל 
 ₪ 701:  2100פידה מעל 
 .₪ 150 :2200 פידה מעל
 .לחברי מועדון ₪  40הנחה של  ,תלמידי ישיבות, סטודנטים ,נוער, לסניורים₪  20הנחה של 

 .הרשמה ללא תשלום אינה תקפה .04.08-הרשמה המוקדמת מסתיימת ב
 .אין נרשמה כלל ביום התחרות ₪   20בתופסת של  04.08אחרי ההרשמה 

 .14:00בשעה  19.08הרשמה נסגרת ב .04.08-פטורים מתשלום בהרשמה מראש עד האמנים -רבי
 jeruchess@gmail.com : ל"דוא, 5740214-054פיטר גוחבט , 0522688666  אלון :טלפון

 www.jeruchess.com רות באתר תוצאות ותמונות התחהגרלות 

 .אלמוג בורנשטיין IA: שופט התחרות ,רביבו-אלון כהןפיטר גוחבט והתחרות  ימנהל
 2010טופס הרשמה לתחרות הפתוחה קיץ 

 .20-27/08/2010שיתקיים בין התאריכים   תחרות הפתוחההנני מבקש להירשם ל
 :לכתובת, שחמט-ירו-ירושליםשחמט מרכז המועדון : לפקודת ₪ _______ ל סך ק ע'ב צ"מצ

 .משובה גרמנית ירושלים, מרכז תרבות עמים לנוער 12עמק רפאים ' לרח

 .2010יש לי פנקס מלא לשנת . 1: הקף בעיגול את המספר
 ₪  40ג בסך ומצורפים דמי דרו 2010יש לי פנקס חלקי לשנת . 2                              

    
 פידה מספר שחקן טלפון כתובת שם השחקן

    
 ישראלי מספר שחקן תאריך לידה (אם יש)דואר אלקטרוני  מד כושר פידה אם יש
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