גמר אליפות הארץ בפתרון בעיות שחמט 2014
אליפות הארץ הפתוחה הראשונה בפתרון בעיות שחמט
במסגרת התחרות הפתוחה לזכר גדעון יפת
האיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל מכריז על תחרות הגמר של אליפות ישראל בפתרון בעיות שחמט  .4102השנה
התחרות היא בין לאומית ותערך סימולטאנית בעוד כמה מדינות באותו זמן .אל התחרות מוזמנים הפותרים מחצי גמר אליפות
הארץ אשר צברו לפחות  02נקודות (מתוך  02אפשריות) .בנוסף ,מוזמנים ישירות לגמר  5הראשונים מאליפות השנה
שעברה (תחרות ראשית) ,כל מי שהוא בעל תואר בין-לאומי בפתרון בעיות שחמט וכל מי שיש לו מד כושר של לפחות
 0022נקודות בפתרון בעיות שחמט .התארים ומד הכושר הם על ידי האיגוד העולמי לקומפוזיציה שחמטית.
במקביל לתחרות הראשית תערך תחרות משנית קלה יותר ,שתכלול  6בעיות בכל סיבוב (כמו בתחרות הראשית) ,כאשר
המשתתפים יוכלו לבחור באיזה תחרות הם משתתפים.
בעמוד  2ניתן למצוא את בעיות חצי הגמר על פתרונותיהן.

גם השנה יערך הגמר בירושלים.
מקום התחרות :בית הספר התיכון שליד האוניברסיטה העברית ,דרך רופין ,ירושלים (הוראות הגעה מפורטות
ישלחו בנפרד)
מועד התחרות :יום ראשון 02 ,ביולי 0210
שעת ההתחלה 10:01 :בבוקר .תחילת הפתרונים תהייה בדיוק ב  – 20:02נא לא לאחר !
סיבוב ראשון ( 6בעיות) 11:02 – 20:02
לוח זמנים:
סיבוב שני ( 6בעיות) 10:22 – 10:22
הרצאה – עומר פרידלנד 10:02 – 10:21
טקס חלוקת פרסים (יוענקו גביעים ומדליות) – 10:02
ההרשמה לתחרות לזכאים היא עד ה 01 -ביולי  .4102דמי ההרשמה הם  .₪ 01דמי ההרשמה לחברי האיגוד לקומפוזיציה,
נוער וגמלאים הם  .₪ 11פטורים מתשלום :הזוכים בשלושת המקומות הראשונים באליפות הראשית  ,0210והראשון
באליפות המשנית באותה שנה .להרשמה כחבר באיגוד הקומפוזיציה ראה עמוד .0
על מנת להרשם יש לשלוח את הספח להלן בצרוף המחאה אישית או המחאת דואר (למוטב בלבד) ,אין לשלוח כסף מזומן!
לתשומת לב הנרשמים :א) יש להביא לתחרות מערכת שחמט וכלי כתיבה .ב) במקרה של ביטול השתתפות יוחזרו דמי
ההרשמה רק למי שיודיע על כך בכתב לפני  11ביולי  .0210לאלוף הארץ וסגנו (תחרות ראשית) תובטח הזכות לייצג את
ישראל באליפות העולם בפתרון בעיות שחמט ,שתתקיים בשוויץ באוגוסט  .0210נבחרת ישראל לאליפות העולם תכלול
שלושה פותרים .הפותר השלישי וכן ממלאי המקום ופותר אינדיבידואלי נוסף ייקבעו על פי שיקול דעתו של ועד איגוד
הקומפוזיציה.
בירורים :פז עינת  210-0002191או בדואר אלקטרוני paz@pazeinat.com
גזור ושלח
תאריך _________________

לכבוד :האיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל
ת.ד ,609 .פתח-תקוה 00126

הנני מודיעכם על הרשמתי לגמר אליפות ישראל בפתרון בעיות שחמט  .0210הריני מצרף דמי הרשמה בהמחאה לפקודת
האיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל כדלקמן (סמן בהתאם):
  ₪ 02דמי הרשמה רגילים  ₪ 12דמי הרשמה לחברי איגוד הקומפוזיציה ( ,)0210נוער וגמלאים הנני פטור מדמי הרשמה כאחד מ 0-הראשונים באליפות הראשית ,או ראשון במשנית ,בשנה שעברה.שם משפחה_________________ שם פרטי_________________ מס' טלפון____________________
1

כתובת ומיקוד_________________________________ דואר אלקטרוני_______________________

בעיות חצי הגמר עם פתרונים
Georg J Slater
English Mechanic & World Science 1876

מספר 0
.1מהג 1( ! 0נקודות) כפאי
...1ר:ב.0 1מה:ב# 0
...1ב:ג,0ב.0 0ר:א# 0
...1רג-נוסע .0מהג# 6
...1מ:ה.0 6מהו# 1
...1מג.0 0מהד# 0
...1פ-נוסע .0מהה# 0

מט ב 0-מסעים

Christian Caminade
3rd Prize Schach-Echo 1957

מספר 4
.1מא !1מאיים .0צב 0.1( +1נק') ר:ב.0 1פב# 9
...1צהה.0 0רד 0.1( +0נק') צ:ד/0מד.0 1פה/6פה# 0
...1צזה.0 0פה 0.1( +6נק') צ:ה/6מד.0 1רד/0פו# 0
...1ד.0 1רו 1.1( +8נק') צה.0 9ר:ה# 9

מט ב 0-מסעים

Gilbert Dobbs
American Chess Bulletin 1942

מספר 3
.1מהד 0( ! 1נק')
...1מ:ה.0 1מהו ! 1מד.0 1מהג 4( ! 1נק')
...0מה/1ה.0 1מהז/1מהג# 0
...1מ:ג.0 1מהב ! 1מד.0 1מהה 4( ! 1נק')
...0מג/1ג.0 1מהא/1מהה# 0

מט ב 0-מסעים

0

Roger Missiaen
17th Place WCCT3 1986-88

מספר 2
.1ו 0( ! +9נק') מו 0( *8נק') .0צב +8מ:ו9
.0צא +9מה.0 **6צב +6מה.1 1צא +1מה.6 0צב+0
מד.9 0צא 0( +0נק') רג.8 0צד 0( # 0נק')
* ...1מ:ו.0 ?9צא +9ומט
** ...0מז.0 ?6צז +8וזוכה;
...0מו.0 6צב +6מז...0( 1מו.1 ?1פה +0וזוכה)
.1צא +1רה.6 1צ:ה +1מו.9 0צו 0( +1נק') מה0
.8צב +0מד.0 0צד +0מג.12 0צג +1מב0
.11צב +0עם מט;
...0מו.0 6צב +6מה.1 1צא +1מה.6 0צב +0מו0
.9צו +1וזוכה

לבן נוסע וזוכה

Mario Parrinello
2nd Prize Shakhmatna Kompozitsiya
1903-04

מספר 1
.1צג +1פג.0 +6צ:ג +6צג 4.1( # 9נק')
.1רז +0פו.0 +1ר:ו +1צד 4.1( # 9נק')

מט עזר ב 0-מסעים
שני פתרונים

Waldemar Tura
2 HM Magyar Sakkelet 1980
nd

מספר 6
.1פב ! 1מאיים .0פ:ו 4( +0נק') מה:ו# 0
...1פו~ .0מהה 0( +0נק') מה:ה# 0
...1פה.0 6רה 0( +0נק') ו:ה# 0
...1פד.0 1מהה 0( +0נק') ו:ה# 0
התעיה.1 :פה ?6מאיים .0רה +0אבל ...1פד! 1
התעיה.1 :פג ?6מאיים .0מהה +0אבל ...1פה! 6

מט לדעת ב 0-מסעים

0

חברות באיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל לשנת 4102
לכבוד
האיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל
ת.ד636 .
פתח תקוה 20016
הנני מצרף המחאה לפקודת האיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל ,כדמי חבר או עמית לשנת  ,0210כדלקמן:
  ₪ 012דמי חבר רגילים  ₪ 062דמי עמית  ₪ 162דמי חבר לנוער ,חיילים בחובה או גמלאים  ₪ 122דמי הרשמה לחברים חדשים ולחברי איגוד בעבר שלא היו חברים בשנתיים האחרונותשם משפחה_________________ שם פרטי_________________ מס' טלפון (נייד)____________________
כתובת ומיקוד_________________________________ דואר אלקטרוני___________________________

0

