
  18.10.21 –פרוטוקול ישיבת ועדת נוער 

  יבגני קרסיק., עידן לביא, ניר קלאר (יו"ר), עודד רוס משתתפים:

  עיקרי הדברים:

הועדה התכנסה באופן מצומצם על מנת לדון ולהתניע את נושא מוקדמות אליפות הארץ לנוער 

  . להלן הנושאים שנידונו:2021לשנת 

אין טעם לשנות את החלוקה הגיאוגרפית של  – צפון/מרכז/דרוםחלוקה גיאוגרפית של מחוז  .1

מספר העולים מכל  כן ניתן לאפשר לשחקנים להירשם למחוז שהם רוצים.המחוזות אך 

 מחוז יקבע בהתאם למדד החוזק.

 במוקד 11+13גילאים  אחד, במוקד 7+9+15גילאים  – פיצול מוקדמות מרכז לשני מוקדים .2

 חוקי סופיה, 50+10 – קצב, סיבובים 6ה'), - ג'ימים ( 30.11-2.12 -תאריכי התחרות  שני.

 מסעים). 30חלים על כלל הסיבובים (אסורה הצעת תיקו עד 

הקטנת כמות המשתתפים באולם משחקים בשל קורונה,  –הרציונל מאחורי הפיצול 

 מוקדים תקל על המארגנים. 2מוקדמות מרכז הינו אירוע קשה לארגון, חלוקה ל

 (עבור שחקנים שלא הצליחו לעלות במוקדמות חנוכה). 'הזדמנות שנייה'ות מוקדמ .3

אז נדרשת תחרות של יותר מיום אותו לפועל  מוציאיםאם טען שהרעיון מעניין אך  – יבגני

וכן יש לבצע בקרה על מפתח העלייה על מנת לא להגדיל באופן משמעותי את כמות אחד 

  המשתתפים בגמר.

קשה כרגע לקבל החלטה לגבי הסעיף הנ"ל. מציע לדון בזה בעתיד וכן לשקול בכובד  – עודד

  ראש האם אנחנו מעוניינים בהשלכה של כמות שחקנים יותר גדולה בגמר עצמו.

   היה בעד הרעיון. – עידן

 בדעתו, מעדיף לדחות את ההחלטה ולדון בנושא לקראת שנה הבאה.חלוק  – ניר

  במוקדמות ועלייה אוטומטית לגמר: מד כושר לפטור מהשתתפות .4

 .1500 – 7גיל , 1700 - 9גיל , 1850 -  11גיל , 2000 - 13גיל , 2150 - 15גיל 

  שיטת התרת שיוויון נקודות נשארת בעינה: .5

(ללא היריב שצבר הכי מעט נקודות) ב. בוכהולץ ג. מספר נצחונות ד.  1-א. בוכהולץ קאט

 קרב בין השחקנים.-פרפורמנס ה. דו

 .מסמך דרישות ועדת הנוער עבור ועדת המכרזים ייצא בנפרד .6

 :ערביהמגזר עולים מה .7

טוען שהשתתפות השחקנים מהמגזר מורידה את רמת הגמר ושחקני המגזר לוקחים  – יבגני

  את המקומות האחרונים. מעדיף לשמור על איכות גבוהה מאשר כמות יותר גדולה.



  כמות העולים לגמר. על נוסףעולים  ציין שאפשר להשאיר שני – עידן

 משתתפים באותה קבוצת גיל 20יעו לבהנחה שהג ציין שאפשר להשאיר שני עולים – עודד

  כמות העולים הגמר. נוסף עלבמוקדמות, אחרת עולה אחד בלבד, 

 מסכים עם עודד. – ניר

  .15+5סיבובים בקצב  6(יום א'),  5.12.21 –(תאריך  6אליפות הארץ עד גיל  .8

  אוטומטית. 8להשתתף בגמר עד גיל  6לאפשר למקום הראשון עד גיל  – יבגני

 מסכים עם יבגני. – עידן

  מסכים עם יבגני.  – עודד

 מסכים עם יבגני. – ניר

יבגני העלה את הנושא ויכין מסמך המפרט כיצד ניתן להוציא  – הוספת שלבים במוקדמות .9

  הבאות.תוכנית זו לפועל ויציג לועדה באחת ההתכנסויות 

ברוך העלה את הנושא והועדה תדון אבי  – הפרדת גמר בנות מגמר בנים מבחינת תאריכים .10

 בנושא בישיבה המתוכננת הבאה.

הפרוטוקול הוצג לחברי הועדה טרם פרסומו ולא נצפו השגות מחברי הועדה עבור הכתוב  .11

 .לעיל

ניתן לפנות ליו"ר ועדת נוער בכל נושא אשר נמצא בסמכות הועדה או להציע הצעות ייעול על  .12

או על ידי מילוי הטופס המקוון בלינק הבא:  ICYC2021@gmail.comלידי שליחת מייל 

https://forms.gle/PpDfE8r3py3Sqtrd6.  

  קלאר              ניר 

  הנוער  ועדת  יו"ר

  בשם חברי הועדה


