
 
  

 
 
 

 02.06.2020-החלטת ועדת הנוער            
 

 ת הארץ בהתאם להחלטת ועדת הנוער ועדת הנוער דנה בסוגיה של איחוד תחרויות בנות בגמר אליפו
 

 שחקנים/שחקניות יבוצע איחוד עם  8האחרונה שבה הוחלט שבקבוצת גיל שבה לא יהיו לפחות 
 

 אי לכך הוחלט על ביצוע איחוד  מועט לגמר הבנות, גילאים אחרים ,הסוגיה עלתה שוב עקב רישום
 

 בתחרויות המאוחדות,  , 18-ו 14-16וכן של הגילאים של בנות  10-ו 8של גמר הגילאים של בנות 
 

 במידה ושחקנית צברה חצי נקודה פחות מהמצטיינת בקטגוריה אליה היא משתייכת, אך 
 

 יותר מהמצטיינת, תזכה היא בפרס.נק' או  100-הפרפורמנס שלאותה שחקנית היה גבוה ב
 

 -איסור להציע סיבובים בגמר ויחולו חוקי סופיה, 9יהיו  של ועדת הנוער ותקודמות בהמשך להחלט
 

תוספת  + ית/ןקצב הקרבות שעה וחצי לכל שחק של השחור. 40-להסכים לתיקו לפני מסע ה-לקבל
 .+חצי דקה לכל מסע החל מהמסע הראשון 40חצי שעה לאחר מסע  של 

 
  גם אם אין להם נציגים שמשחקים בתחרות יכול לשלוח נציג אחד מטעמוכל מועדון בארץ יובהר ש

 
 על מנת להרחיב את החשיפה של המועדונים ונציגיהם לשחמט ולאופן עריכת התחרות ולעודד 

 
 משתתפים באולם  5יובהר שמעל  פתיחת מועדוני נוער חדשים והשתתפות בעתיד במוקדמות ובגמר,

 
 יהיה נציג נוסף  10לדוגמה משתתפים נוספים  5ועל כל  תחרות יהיה למועדון זכאות לנציג נוסףה
 

 וכך הלאה. נציגים 3משתתפים יהיו  15וכך הלאה דהיינו שעל 
             

           הדקות הראשונות בכל שעה עגולה, באזורים מוגדרים בהתאם להנחיות מנהלי  10-הנציגים יוכנסו ל             
 

        ירוע לצד שמירה על המרחב המטרה לאפשר לצופים להיות חלק מהא התחרות וועדת הנוער.             
 

 במס' מועדונים  תמתקיימולהבהרה מכיוון שתחרויות הגמר שהשנה  , השקט וההגינותלשחקנים             
              
 תחרות תנאים זהים של כניסת צופים לתחרות בהתאם להחלטת              ה תמתקיימיהיו בכל מועדון שבו              

 
 ועדת הנוער שעל פיה יפעלו כל מנהלי התחרויות.              

 
 כניסת קהל בכל מקרה במידה ויהיו שינוים בהנחיות על ידי המדינה עקב משבר הקורונה, ***
 

  הבריאות.אך ורק בהתאם להנחיות משרד  תתאפשר      
 

חיה  אביגדור ביחובסקי, טנר,נחום מאו :יו"ר ועדת הנוער משה קציר חברי הועדה:משתתפי הדיון-
 אחלם שחאדה. ,עידן לביא זלץ,-רויטמן

 
 תומכים ומתנגד אחד בנושא העיקרי שלשמו היה צורך בקיום דיון נוסף  5ההחלטה עברה ברוב של -
 
 ו בועדת הנוער ,אי לכך ועדת הנוער ממליצה מעבר להבהרות שהיו בהתאם להחלטות קודמות שהי  
 
 על קיום התחרויות בתנאים שהוצגו בהתאם להחלטתה.  
 

 יו"ר ועדת הנוער ויתר חברי הועדה.-משה קציר בכבוד רב,                                     


