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  02-00September  0213 ברמספטב 02-00
 

 ראשון( -שבת-)שישי 1302-0022.תתקיים בחול המועד סוכות בתאריכים  אליפותה
 רמת גן, שכונת רמת יצחק, 11מרכז השחמט במתנ"ס ברחוב מאיר בעל הנס מקום: 

 ₪2וחיילים  122 ( 11עד נוער )ש"ח,  022: בוגר  עלות: צפייה בחינם2 השתתפות
 = הטורניר=שיטת 

 האליפות בשיטת מקמאהון )כולם משתתפים בכל המשחקים(2 
 )שיטה קנדית(2 מהלכים לכל שחקן 15דקות ל  5+ ביו יומי של  דקות 02זמן למשחק: 

 2 025ספירה יפנית, קומי 
 שעות לסבב2  3-סבבים של כ 0התחרות:  מבנה

 

 לוח הזמנים:

 שישי
 הרשמה 2:22

 1סיבוב  12:22
 הפסקת צהריים 13:22
 אסיפה כללית של האגודה 11:22
 0סיבוב  15:22

 
 שבת

 3סיבוב  12:22
 הפסקת צהריים 13:22
 1סיבוב  11:22
 5סיבוב  13:32

 

 ראשון
 0סיבוב  2:22

 סיום וחלוקת פרסים 10:22
 

 מחיר:
 בהרשמה מראש

 ש"ח 112 -מבוגר 
 ש"ח 122 -/חייל 11עד 

 במקום
 ש"ח 022 -מבוגר 

 ש"ח 102 -/חייל 11עד 
 ש"ח  32חברות בלבד 
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 :התחרותכיצד מגיעים למקום 
 

  -למקום מגיעים הרבה מאוד קווי אוטובוסים 
 )ממש מול המרכז(.  89יש תחנה בשדרות ירושלים 

 שיוצא מהתחנה המרכזית ת"א ועובר דרך עזריאלי ורכבת צפון. 06עובר בה קו 
 דקות הליכה.  5והאדמו"ר מנדבורנא במרחק יש כמה תחנות בבני ברק על רחובות עזרא 

 .(89(, מפתח תקוה )046עוברים שם קוים מבת ים )
 
 

 חג שמח וגמר חתימה טובה, שנה טובה, 
 

 שביט 
251-1522153  

  / באדוק מיינד רשת מועדוני גו
mind.com-www.go 

 

Venue: Chess and recreation games center 
             14 Ba'al Ha'Nes street, Ramat Gan 

Cost: Adults: 200 nis; Youth (14-18 y.o.) 120 nis  
Soldiers and Youth (under 14y.o.): 100 nis;   
Tournament: 6 rounds of about 3 hours per round. 
Japanese rules/ count, Komi = 6.5 

Schedule: 

Friday: 9am:  registration + 1st & 2nd game/ round  
             2pm: general assembly meeting 
Saturday: 10:00 - 19:00 rounds 3-5 
Saturday: 9:00 - 20:00 rounds  
Time: Main: 60 min + bio yomi 5 min for 15 moves 
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