
בס"ד                             

  להזמינכם  מתכבד מרכז אליצור

בזק מטבשחהמקוונת הבינלאומי לאליפות   

 

 

Elitzur international chess tournament online 

 

00-19, י"ד מר חשוון תשפ"א, בשעה 1.11.2020  בתאריך' א ביום  

ש"ח 3300קרן פרסים:   

 

, 19:00בשעה , א"חשוון תשפמר ד "י, 1.11.2020בתאריך  ,'א ביום תתקיים האליפות .1

 . chess.com באתר, 21.30סיום משוער , שעון חורף
 

 .רבמד כוש גם לאלה בלי ,לכולם ולכל הרמות פתוחה התחרות .2
 

 .בזמן המשחקים בעזרה כלשהי או בתוכנות להשתמש איסורחל  .3
 

 .שניות למסע 2 בתוספת דקות 4 :קצב זמן .4
 

 . chess.com האתר ידי על אוטומטית יעשו ההגרלות .השוויצרית בשיטה סיבובים 11 .5
 

 .נא להירשם מוקדם. ההשתתפות בחינם .6
 

  mchess.co שחקנים שרוצים לקבל פרס חייבים לכתוב שם ושם משפחה שלכם באתר .7

נוער סניורים צריכים  לציין גם גילם. שחקנים בעלי  .או להודיע למארגנים לפני התחרות

 . chess.com חייבים לציין זאת באתר GMאו  FM,IM פיד"ה:דרגות 

  : פרסים .8
 פרסים

1מקום   200 $ 

2מקום   150 $ 

3מקום   100 $ 

 פרסים מיוחדים לנוער

8עד גיל   10עד גיל   12עד גיל   14עד גיל   16עד גיל   18עד גיל    

1מקום   20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 

2מקום   15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 

3מקום   10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 

 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 ישראלי מצטיין

 אישה ישראלית מצטיינת סניור ישראלי מצטיין

$30  $30  

 (random number generator)פרסים מיוחדים שהוגרלו באקראי 

 כל אחד  10$ פרסים 5

 



 
 

 

 להזמינכם מתכבד מרכז אליצור

 בשח בזקהמקוונת לאליפות אליצור 

 

 

 

 בפיי פל. וישלמו , התחרות מיום יום 15 עד יוענקו הפרסים .פרסים כפל אין     .9

 . ובשקלים בנקאיתהעברה ל או פיי פ, דרך ביטישלמו לישראלים 

 .הבנק חשבון למסור את פרטי בפרסים הזוכים השחקנים על

,  ניםקשל השח פליי פייר בדיקת שתתבצע לאחר ,התחרות למחר רק יוכרזו הזוכים .10

 .על ידי מומחים
 

 chess.comאתר  בא(  להירשם : לתחרות רישום .11

 שיפורסם שבוע לפני התחרות. ללינק של התחרות ב(  להיכנס                          
 

 IA Prihodko Alexander :שופט ראשי .12
 

 לכל שאלה נא לפנות למארגנים:  .13

 עדיף    054-4504233 אפ בווטס ,טרנופולסקיאנטולי     
  3975345-054 דן קליסקי בטלפון                  

בהצלחה                                                                         

        


