
  
  
  

  
  ..ל במשחק החשיבה והאסטרטגיה גול במשחק החשיבה והאסטרטגיה גואאאליפות ישראליפות ישרגו וגו ו--קונגרס הקונגרס ה

  
במשחק החשיבה לבוגרים ונוער אליפות ישראל גו וגו ו--קונגרס הקונגרס ה

  .2005 בדצמבר 22-24 בתאריכים מוייתקי,  גו-והאסטרטגיה 
  

  מבוגרים וילדים, הפנינג לכל, בואו לחגיגת הגו הישראלית
  

  .מיינד מועדון גו ראש העין ואיגוד הגו הישראלי: םמארגני
  .ס לב אפק"בחסות עיריית ראש העין ומתנ

   
  , 1נוה אפיקים ' רח, ס לב אפק"מתנ, מרכז הפיס: מיקום

   .ראש העין
  

  .מק מהון-שיטת,  משחקים6: שיטת המשחק
  )'דק10,  אבנים25(תוספת זמן +לכל שחקן '  דק60    
  : חוקים
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  .חוקי האגודה הישראלית. 3
  

  :ארועהתוכנית 
   

  22.12.2005יום חמישי 
  

  רישום - 15:00-18:00
   המזכיר הראשון , שגריר יפןטכס פתיחה בנוכחות  – 19:00
  .ראש העיר, ונספח התרבות בשגרירות יפן       

  משחק תחרות ראשון     
   

  23.12.2005יום שישי 
   

   2 תחרות  משחק– 09:00
  3 תחרות  משחק- 14:00
   תחרות  משחק- 18:00
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  אסיפה כללית שנתית 
  

  .לאחר תום המשחק הראשון, 12:30 ביום שישי בשעה ךתיער
  

  סדנאות
   

  24.12.2005יום שבת 
   

   5 תחרות  משחק– 09:00
  6 תחרות  משחק– 13:30

  
  סדנאות

  
  . ולמשתתפיםלזוכיםופרסים  טכס סיום והענקת תעודות - 18:00

  
   

  סדנאות
  
  הרצאת מבוא והדגמה למשחק* 
  )פונוקי גו" (משחק הלכידה"לימוד * 
  9x9 ,13x13משחקים על לוחות מוקטנים * 
  . עם בכירי השחקנים ככל שיתאפשרמשחקים סימולטניים* 
  רו נו גוא היק–סרטים מצוירים * 
  הפתעות* 

  .סדנאות מתחילות כשעה לאחר תחילת משחקי האליפות
  

  :עלויות
  

  . 200₪): 18מעל גיל ( באליפות משתתף
  . 100₪): 18 -10גיל (משתתף באליפות 
  .חינם): 10מתחת לגיל (משתתף באליפות 

  
  . קונגרסוםלכל י ₪ 50: סדנאות

  
  .חוקי האגודה הישראלית

נחשב לו כהפסד טכני , משתתף שמעונין במשחק עם אבני יתרון
  .סקירת משחק עם השחקן החזק+  ממשחקתליהנואך יכול 

 –' דק 30אם אין הגעה תוך , מופעל שעון:  למשחקתהתייצבואי 
  .הפסד טכני



  .מנהל הטורניר הוא הסמכות העליונה
  

  :ארוח/ אכסניה/ לינה
  

  . נחשונים קיבוץ -נחשונית לינה כפרית 
  

, מטבחון קטן עם מצרכים לקפה ותההכולל )  אנשים4עד (חדר 
  .שרותיםו מקלחת, מצעים מגבות, מיני בר, מזגן, טלויזיה

  ).לאדם ₪ 62.5=  אנשים בחדר 4( ₪ 250: עלות לחדר ללילה
   מנופשונית  להזמנות להתקשר לענבל

  052-3686955או  03-9386535/452: טלפונים
  
  

  :שומרי שבת
  

  ).ארוח אצל משפחה(אנא צרו עימנו קשר לתאום לינה בראש העין 
  

  :מזון בסביבה
  

  9011687:  טלראש העין, מרכז טל, קפה בראשית •
) סטקייה, סופרמרקט, בית קפה(מרכז מסחרי קיבוץ עינת  •

 פתוח גם בשבת
  
  
 


