
 

 

 Shavit Fragman     שביט פרגמן

     mind.com-www.go   מידע:לפרטים ו  / באדוק מיינד מועדון גו

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  -December 201728-30 -ברדצמ 28-30
 

 .שבת(-שישי-חמישי)28-30.12.2017 תתקיים בתאריכים  אליפותה
 תל אביב, החייל, שכונת רמת 30הברזל ברחוב  תרבות סין מרכזמקום: 

חייל/ , (וםבהרשמה במק 170) ש"ח 150: בוגר  עלות: צפייה בחינם. השתתפות
 15עד רמה מתחילים ) .(וםבהרשמה במק 120) ₪ 100(  18)עד  סטודנט / תלמיד

 מראש. בהרשמהחה ש"ח הנ 20. ש"ח בהרשמה מראש 50קיו( 
 = הטורניר=שיטת 

 .)רמת כושר( ישתתפו באליפות הארץ GoR-שמונת השחקנים החזקים ביותר ע"פ ה
 "גביע שגריר סין".מקביל שאר השחקנים ישתתפו בטורניר 

 האליפות בשיטת מקמאהון )כולם משתתפים בכל המשחקים(. 
 .שניות שלוש פעמים 30+ ביו יומי של  דקות 60זמן למשחק: 

 ת לסבב. שעו 3-סבבים של כ 6התחרות:  מבנה. 6.5ספירה יפנית, קומי 
 

 )יתכנו שינויים במהלך הטורניר( לוח הזמנים:

 29.12.2017 שישי
 2סיבוב  10:00
 הפסקת צהריים 13:00
 3סיבוב  14:00
 4סיבוב  16:45

 
 שבת

 5סיבוב  10:00
 הפסקת צהריים 13:00

 ובחירות לועד אסיפה כללית 14:00-15:00
 6סיבוב  15:00
                  סיום וחלוקת פרסים 18:00

 28.12.2017 חמישי
 ההרשמ 14:00-15:00:30

 1סיבוב  15:30-19:00
 

 מחיר:
 בהרשמה מראש

 ש"ח 150 -מבוגר 
 ש"ח 100 - סטודנט/ /חייל18עד תלמיד 

 במקוםהרשמה 
 ש"ח 170 -מבוגר 

 ש"ח 120 - / סטודנט/חייל18עד 
ש"ח  70חברות בלבד 
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  WAGCניקוד  1-8מקום גביעים,   1-3מקום פרסים: 
 פרסים למשתתפי טורניר שגריר סין טרם נקבעו

 
 :כיצד מגיעים למקום התחרות

 
 שמגיע קרוב מאוד למקום. 17/22רכבת לתחנת בני ברק ומשם אפשר ללכת ברגל או לקחת אוטובוס 

 .ביום חמישי מסויש מספר חניונים אך צפוי עלאנשים שבאים ברכב, 
 , גם ליד המרכז וגם ברחוב הראשי ראול ולנדברג.רבות מסעדותבאיזור יש 

 

 , בהצלחה
 

 שביט 
054-4500453  

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

Venue: Chinese cultural center 
             30 Habarzel street, Ramat HaHayal, Tel Aviv 

Top 8 player GoR participate in Israeli Championship. 

All others participate in the “Chinese Ambassador Cup” 

Early registration Cost: Adults: 150 nis;  
Youth( till 18 y.o.)/Student/ Soldier  120 nis  
Players under 15kyu  (under 14y.o.): 50 nis;   
Site/ venue registration: additional  20 NIS  
Beginners < 15 kyu 50 nis. 50nis early registration 
 
Tournament: 6 rounds of about 3 hours per round. 
Main time 60 min + 30 sec X 3 times 
Japanese rules/ count, Komi = 6.5 

Schedule: 
Thursday14:00-15:00 registration. 15:30: 1st game/ round  
Friday: 10:00 - 19:30 rounds 2-4  
Saturday: 10:00 - 18:00 5th & 6th round. 18:00 prize ceremony 
2pm: General annual assembly meeting  
 

   https://goo.gl/forms/Vf3LoTNntSW1GIq12 registration here:   -Pre    :הרשמה מראש כאן
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