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 : החלטות

ץ לאחר הזנה של  צגו. ההצעה לאפשר שינוי שיבואת השיבוצים של הליגה לנוער כפי שהולאשר  .1

 אושר פה אחד כדי לאזן את רמת הליגות נדחתה. ות השחקנים רשימ

  9ו בליגה העילית לנשים לפחות ישחק  2021. בשנת  2020לשנת  לנשים העילית לבטל את הליגה   .2

. כללי הליגה המלאים  2020העולות מהארציות בשנת  3ו  2020מהליגה העילית של  6  –קבוצות 

 אושר פה אחד ובה.תקופה הקרבשיתוף ועדת נשים ב יסוכמו

תקבל כל קבוצה בליגה    2021נת  ת ניסיון אחת. בשת לשנהניקוד בליגה הלאומישינוי לאשר את  .3

במקרה של הפסד.  פס נקודות אנקודה אחת במקרה של תיקו וקבוצתי,  ןחוודות על ניצנק 2הלאומית  

אה תידון האפשרות להמשיך  בבד ולליגה הלאומית בלבד. בעונה הלב 2021ההחלטה תקפה לשנת  

  1בעד,  3 בל ברוב קולות:התקות יותר. הרחבתה לליגות נמוכת ואת השיטה החדשה בליגה הלאומי

 נע נמ  1נגד ו

 לצורך מימוש החלטה זו: נדרשים בתקנון הליגה השינויים ה

 מנהלת הליגה ישיבה של פרוטוקול  

 סדר יום: 

 אישור הפרוטוקול של הישיבה הקודמת  . 1

   2021שיבוצים של ליגת הנוער לשנת    . 2

 2021ודיון במבנה הליגה לנשים ב  2020הצעה לביטול הליגה לנשים  . 3

 בר לניקוד קבוצתי בליגות במקום ניקוד אישי + בונוסים הצעה למע . 4

הוספה בכללי הליגה ששחקן נוער יוכל להירשם לליגה הבוגרת כמו בתנאי הרשמת   . 5
 שחקנים בוגרים  

 במסמך המצורף. –רשימה של הצעות של עמירם   . 6

:  תאריך הדיון

17.11.2020 

גיל בורוחובסקי, עמירם קפלן, יואל תמנליס, עידן לביא, יבגני  : מנהלתחברי המשתתפים:  

 ויינשטיין שאול  – מנהל הליגהקרסיק. 

 

בית  : מקום הדיון

חמט, רח טאגור הש

 , תל אביב  26

 שאול ויינשטיין : רשם

 ----------   נעדרים:

 --------   :מוזמנים
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 ב יבוצע השינוי הבא: 26בפרק ה סעיף 

הניקוד הכולל של קבוצה מסוימת יהיה מורכב מסך הנקודות האישיות שהשיגה בכל   נוסח ישן:

וסך הנקודות שהופחתו ממאזנה   )ז(- מפגשיה, סך נקודות הבונוס שהשיגה בכל מפגשיה על פי ס"ק )ג(

 . לכללי הליגהעקב עונשים שהוטלו עליה בהתאם 

הניקוד הכולל של קבוצה מסוימת יהיה מורכב   : בכל הליגות פרט לליגה הלאומית לבוגריםנוסח חדש

מסך הנקודות האישיות שהשיגה בכל מפגשיה, סך נקודות הבונוס שהשיגה בכל מפגשיה על פי ס"ק  

 לכללי הליגהוסך הנקודות שהופחתו ממאזנה עקב עונשים שהוטלו עליה בהתאם  )ז(-)ג(

 

 : יבוצע השינוי הבאג 26בפרק ה סעיף 

נקודות אישיות או יותר במפגש מסוים,   3.5בליגה הלאומית תקבל כל קבוצה שהשיגה  נוסח ישן: 

 נקודת בונוס אחת. 

, קבוצה  קבוצתיות נקודות 2קודות אישיות תקבל נ 3.5קבוצה שתשיג בליגה הלאומית, סח חדש: נו

 נקודות.  0נקודות תקבל   3חות מ צה שתשיג פנקודות אישיות תקבל נקודה אחת, וקבו 3שתשיג 

 

לקבוצה  שחקנים הוספת   –הרכב הקבוצות בגביע המדינה הוחלט לאשר שינויים של הרגע האחרון ב .4

 אושר פה אחד . ם לקבוצהשינויי . עד שניהמועדון מתוך

 ב. נוסח ישן: 25סעיף ' פרק ה .5
, אם לחייב קבוצות הקשורות במאבקים ותהיה זכות להחליט, לפי שיקול דעת מנהל הליגהל

לעלייה ו/או לירידה לשחק במועד אחיד שייקבע לסיבוב האחרון, ובלבד שקבוצה שהוכרה ע"י  
 כקבוצה דתית לא תחויב לשחק בשבת.  מנהל הליגה

 :חדש נוסח
 אחר. בכל סיבוב  כמוימי המשחק יהיו חמישי או שבת האחרון  בובן הסר ספק, גם בסילמע

 אושר פה אחד 

 ה1פרק ד', סעיף  .6
 הנוסח הקיים: 

ביולי הקודם למועד סיום   31הודיע בכתב לאיגוד השחמט ולמועדונו, לא יאוחר מתאריך השחקן 
רשמה, על רצונו לפרוש מהמועדון בו שיחק בעונה הקודמת. סעיף זה לא יחול על שחקן, שבינו  הה

 לבין מועדונו קיים הסכם מחייב לפיו השחקן ממשיך לשחק במועדונו גם בעונה הבאה. 
 החדש: הנוסח 

ביולי הקודם למועד סיום   31הודיע בכתב לאיגוד השחמט ולמועדונו, לא יאוחר מתאריך השחקן 
בשחקן נוער, השחקן אם מדובר  .רשמה, על רצונו לפרוש מהמועדון בו שיחק בעונה הקודמתהה

סעיף זה  . טתואו במועדון הישן או במועדון החדש לפי החלבליגת הנוער של אותה שנה וכל לשחק י
לא יחול על שחקן, שבינו לבין מועדונו קיים הסכם מחייב לפיו השחקן ממשיך לשחק במועדונו גם  

 בעונה הבאה. 
 אושר פה אחד 
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