נציגות ישראל באולימפיאדת משחקי החשיבה השניה ,ליל -צרפת
The second World Mind Sports Games will be held in Lille, France, August 9-23, 2012

שלום רב,
בחודש אוגוסט  2102תיערך אוליפיאדת משחקי החשיבה השניה.
האולימפיאדה מתקיימת בעיר ליל שבצרפת.
באולימפיאדה זו מתחרים ב 5 -ענפי ספורט:
 גו – משחק חשיבה ואסטרטגיה (משחקן הלאומי של יפן ,קוריאה וסין)
 שח
 ברידג'
 דמקה (סוג של דמקה)
 שח סיני – ( Xiang Qiנוסף השנה)
ישראל תיוצג באולימפיאדה זו – בתחרויות ה-גו על ידי  2שחקנים צעירים וכשרוניים:
אמיר פרגמן – בן  ,01ראם בן-דוד – בן .01
משחק האסטרטגיה "גו" הוא משחק הלוח העתיק בעולם ונחשב הן לאומנות לחימה והן לאומנות.
אוניברסיטאות מלמדות המשחק במסגרת תוכניות  .MBAלילדים ונוער במסגרות מצוינות.
המשחק קל ללימוד אך ברמות הגבוהות מורכב בהרבה משח.
אמיר פרגמן ,שחקן ברמה  5דאן ,משרת כיום כעוזר מחקר ביחידת מחקרים רפואיים של חיל רפואה ייצג את ישראל
וישתתף בתחרויות.
אמיר הוא חבר נבחרת ישראל בגו ,אשר העפילה לראשונה (יולי  )2102בתולדותיה לבית העליון של  01נבחרות
ה-גו החזקות ביותר באירופה .זאת לאחר שניצחו נבחרות גו רבות באליפות אירופה לנבחרות.
ראם בן-דוד ,שחקן ברמה  3דאן ,בן  ,01עולה לכיתה יא' בפתח תקווה .ייצג את ישראל וישתתף בתחרויות.
נודה לתקשור נציגות אולמפית זו לגאוות מדינת ישראל.
רקע על המשחק וחוקים ניתן למצא כאן:
http://www.go-mind.com/articles.php
פרטים נוספים באתרים:
אתר התחרות:

www.wmsg2012.org
פדרציית ה-גו העולמית:
/http://intergofed.org
נודה לכל הפצה ופירסום אירועי האוליפיאדה ,משחק ה"-גו" והפעילות הישראלית בעולם.
תודה מראש ובברכה,
שביט
054-4500453
מיינד – רשת מועדוני גו
גו  -משחק חשיבה ואסטרטגיה
www.go-mind.com

Israeli representation at The second World Mind Sports Games - Lille, France, August 9-23, 2012
In the coming days the second World Mind Sports Games will open in Lille, France.
This Olympiad covers 5 games:
 GO (a strategy game; National game of Japan, China, Korea)
 Chess
 Bridge
 Draughts
 Chinese chess – Xiang Qi (included ofr the first time)
Israel will be represented in these games – GO tournaments by two young Israeli talents:
Amir Fragman, 19 y.o. from Rosh HAAyin and Reem Ben David, 16y.o. from Petach Tiqwa.
GO is the oldest board game in the world, invented about 400o years ago and is considered a martial art
and art.
It is being taught to gifted children. Several Universities include GO studies as part of their MBA curriculum.
The is easy to learn, but at the high levels is far more complicated than Chess.
More than 60 million players play GO around the world, with many tournaments and championships.
In Israel several GO congresses have taken place.
Amir Fragman is a 5 dan player. Currently serves in the medical corps as a research assistant at the
medical research unit.
Amir is a member of the Israeli team, who won the place (July 2012) at the top 10 house in Europe,
following excellent results at the European Team tournament.
Amir is the first Israeli to win an international title – Third place at the European Children's championship.
He also represented Israel twice at the Korean Prime Minister Cup (World GO Championship for amateurs)
and won special prize for fighting spirit.
Reem Ben David, a 3 dan player. He is in 11th grade at high school in Petach Tiqwa. It is his first
international tournament.
Additional information about the game and rules may be found here:
http://www.go-mind.com/articles.php
Tournament website:
http://www.wmsg2012.org
International GO Federation:
http://intergofed.org
We appreciate your support in communicating the event and Israeli GO activity.
We will be happy to assist with additional information.
Many thanks in advance,
Shavit Fragman
054-4500453

Mind GO clubs
www.go-mind.com

תוכנית התחרויות:

רקע על קריירת ה-גו של אמיר:
אמיר התקדם במשחק החשיבה והאסטרטגיה גו והגיע לרמת משחק גבוהה ומשתתף בטורנירים בינלאומיים.
מידע נוסף על המשחק ניתן למצא כאןwww.go-mind.com/articles.php :
אמיר ייצג את מדינת ישראל באולימפיאדת משחקי מחשבה (.)2nd World Mind Sports Games
האולימפיאדה עצמה מתקיימת פעם ב 4-שנים כמו האולימפיאדה של הספורט וזו פעם שניה בה היא נערכת.
התחרויות יערכו בין התאריכים  25-1באוגוסט  2102בעיר ליל שבצרפת.
אמיר הוא שחקן ברמה של דאן  ,5וחלק מנבחרת ישראל במשחק זה.
משחק החשיבה והאסטרטגיה גו נחשב הן לאומנות והן לאומנות לחימה ומשחקים בו כ 11 -מליון שחקנים ברחבי
העולם .בימים אלו סיים השתתפות באליפות אירופה לנבחרות וישראל עלתה לבית העליון בו נמצאות  01הנבחרות
החזקות ביותר.
בעבר ייצג אמיר את ישראל בתחרויות באירופה ובאסיה ואף זכה לפרסים והישגים:
זכה במקום שלישי באליפות אירופה לילדים – 2114,היה לישראלי הראשון שזכה בהישג בינלאומי:

כאשר ייצג את ישראל פעמיים באליפות העולם לחובבים שנערכו בקוריאה זכה בפרס מיוחד בשתי הפעמים.

 – 2111מקבל פרס מיוחד מנשיא אגודת ה-גו הקוריאנית

 – 2111מקבל פרס מיוחד מנשיא אגודת ה-גו הקוריאנית .מגיע לדירוג הגבוה ביותר לישראל עד אותו טורניר.

מדינת ישראל מיוצגת בתחרות וזו הזדמנות להתמודד מול בכירי השחקנים בעולם ,להציג את הרמה הגבוהה אליה
ישראל הגיעה בשנים האחרונות ,וכדי להעלות משמעותית את התוצאות המשתפרות באירועים בינלאומיים.
אגודת הגו הישראלית היא גוף המוכר ע"י פדרציית הגו האירופאית והעולמית.

ספונסור (ישראל):

Israeli sponsor:

www.mind-farma.com

