נוהל מוקדמות ועליה לגמרים עד גילאים  16 ,14 ,12 ,10 ,8באפריל 2021

 .1בחופשת חנוכה יתקיימו מוקדמות אליפות הארץ במספר בתים (מחוזות) שיפתחו במועדונים ברחבי
הארץ .מצב זה מחליף באופן חד פעמי את תחרויות המוקדמות הקבועות ב 4מחוזות (צפון ,דרום ,מרכז,
מגזר ערבי) בשל מצב המיוחד שנוצר במדינה על ידי מגפת הקורונה.
 .2על כל מועדון שמעוניין לפתוח בית מוקדמות לפרסם את ההזמנה לפי התבנית האחידה ,וכן להודיע
למנהל הליגה על פתיחת התחרות לכל המאוחר ביום ראשון .29.11.2020 ,המגבלה היא לבתים של  6עד 20
שחקנים ,ב 5-סיבובי ליגה/שוויצרית בקצב של .50+10
 .3עליה אוטומטית לגמר ,ללא צורך במוקדמות ,בהתאם לטבלה המופיעה בתחתית העמוד.
 .4שחקנים יעלו לגמר מהמוקדמות בהתאם למדד החוזק .בבתים חלשים יחסית לא מובטחת עליה לגמר של
אף שחקן .שחקנים שיסיימו במקום הראשון ולא יעלו כי מדד החוזק של הבית לא מספיק גבוה – ישחקו
במשחק הצלבה מול המחוז הקרוב גיאוגרפית ,שגם הוא לא נכנס לרשימת מדד החוזק ,משמע על כל שני
בתים שלא מופיעים במדד החוזק ,מובטח עולה אחד .במידה ויהיה מספר אי זוגי של בתים שבהם אין
מקומות עליה מובטחים ,הבית שבו מדד החוזק יהיה הגבוהה ביותר מבין אלה שלא קיבלו מקום עליה
מובטח ,יקבל מקום עליה מובטח ללא צורך במשחק הצלבה.
 .5ההצלבה תוכרע בשני משחקים בקצב  .50+10במקרה של תיקו ,שני משחקים של  15+5ובמקרה תיקו,
משחק ארמגדון .מועד ומקום דו קרבות ההצלבה יקבע על ידי מנהל הדירוג של האיגוד.
 .6מועד התחרויות – חופשת חנוכה .
סיבוב  1ביום ראשון13.12.2020 ,
סיבובים  5 – 2חייבים להסתיים עד 18.12.2020
 .7שחקנים שמשחקים לא בקבוצת הגיל שלהם לא יובאו בחשבון בחישוב מדד חוזק המחוז.
 .8כל שחקן רש אי לשחק במחוז מוקדמות אחד בלבד ,ורק במחוז הקרוב למקום מגוריהם.
 .9ההרשמה הינה על בסיס כל הקודם זוכה .במסגרת מגבלת ההתקהלות ,המועדון המארח לא יוכל לסרב
לקבל שחקנים מאותו מחוז ממועדונים אחרים.
 .10ממוקדמות המגזר הערבי יעלו  2שחקנים בכל גיל ,בתנאי שישחקו  8שחקנים לפחות באותו גיל ,אחרת
יעלה שחקן אחד באותו גיל .
 .11מספר הסופי של העולים יפורסם ביום השני של המוקדמות בהתאם לחוזק בכל מחוז .חוזק המחוז יקבע
כדלקמן :כלל משתתפי המוקדמות בכל גיל ידורגו לפי מד כושר מעודכן ל  1.12.2020וישוריינו מקומות
לכל מחוז בהתאם למספר השחקנים בין  16מדורגים הראשונים בכל גיל .אם בגיל כלשהו המדורג ה 17
יהיה בעל מד כושר זהה למדורג ה ,16מדד מד חוזק באותו גיל יחושב לפי  17מדורגים ראשונים וכו'.
 .12אם יהיה צורך בממלאי מקום כדי להשלים לכמות מינימלית של שחקנים בגמר (עד  32בגילאי .14 ,12 ,10
עד  24בגילאי בגילאי  , )16 ,8יחושב מדד חוזק המחוז באופן המתואר לעיל  .למשל  ,אם יהיה צורך
בממלא מקום אחד ,מדד חוזק המחוזות יחושב לפי  17מדורגים ראשונים באותו גיל.
 .13למוקדמות גיל  7מדד חוזק המחוז יחושב בהתאם לחלק היחסי של שחקני המחוז מתוך כלל השחקנים
בכל המחוזות באותו גיל .במקרה הצורך המספרים יעוגלו לפי חוקי העיגול המקובלים.
 .14לגמר גיל  8יצטרפו גם  10%מהשחקנים הראשונים באליפות הארץ בקצב מהיר עד גיל  ,8שתתקיים
באביב  .2021השתתפות במוקדמות חנוכה אינן מונעות השתתפות באליפות זאת.
 .15שוברי השוויון בתחרות יהיו אחידים בהתאם להמלצות של ועדת החוקה והשיפוט (יצורפו להזמנות).
 .16במקרים בהן ישתתפו בין  5ל 6-שחקנים ,התחרות תשוחק במתכונת  5 -סיבובים בשיטת ליגה.
במקרים בהן ישתתפו  4שחקנים ,התחרות תשוחק בשיטת ליגה בסיבוב כפול.
לא יאושרו בתים של פחות מ 4שחקנים
 .17שחקן חופשי ( )BYEיקבל נקודה.
 .18מובהר בזאת שלמעט עולים אוטומטית לפי מד כושר וכן אלופי הארץ לפי גילם ,עליה לגמר אפשרית רק
ממוקדמות .

 .19התחרויות יתקיימו במסגרת הוראות הממשלה לעניין מגפה הקורונה .על כל מנהלי התחרויות להבטיח
שהוראות התו הסגול ישמרו במלואן .במידה ובחופשת חנוכה לא תתאפשר עדיין פעילות שחמט תחרויות
במועדונים ,ועדת הנוער תפרסם החלטה חדשה בנושא.
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