הזמנה ליום עיון לשופטי שחמט בקריית ים – 1.2.2019
ביום ו' ,1.2.2018 ,כ"ו בשבט תשע"ט ,בין השעות  ,14:30-08:30יתקיים במועדון השחמט של
קריית ים ,הספרייה העירונית ,רחוב משה שרת  ,20יום עיון לשופטי שחמט ולמעוניינים להיות
שופטים .במסגרת יום העיון יתקיים מבחן בחוקת השחמט של פיד"ה מטעם ועדת החוקה והשיפוט
של האיגוד הישראלי לשחמט.
מטרת יום העיון :לרענן ולהעשיר את ידיעותיהם של המשתתפים בנושאי חוקה ושיפוט ,ולאפשר
למעוניינים להיבחן במבחן בחוקת השחמט לצורך קבלת דרגת "שופט מוסמך" או קידום לדרגת
"שופט לאומי" ,בהתאם לכללי דירוג שופטים של האיגוד הישראלי לשחמט.






אוכלוסיית היעד:
שחמטאים המעוניינים בהסמכה לדרגת "שופט מוסמך" .תזכורת :על פי החלטת האיגוד
יכולים לשפוט בתחרויות המוכרות על ידי האיגוד שופטים מוסמכים בלבד .ראו מסמך
בנושא באתר זה.
"שופטים מוסמכים" המעוניינים בקידום ל"שופט לאומי" (הכללים מחייבים את המועמד
להשתתף ביום עיון).
חברי "סגל השופטים" של איגוד השחמט  -בהתאם להחלטת ועדת החוקה והשיפוט לפיה
"חברי הסגל יתחייבו להשתתף מעת לעת ביום עיון לרענון הידע ,ותינתן עדיפות בשיבוץ
לשיפוט בתחרויות של האיגוד לשופטים שישתתפו בימי העיון".
כל שחמטאי המעוניין ברענון ובהעשרת הידע שלו בחוקת השחמט.

– 09:00-08:30
– 10:30-09:00
– 10:45-10:30
– 12:15-10:45
– 12:30-12:15
– 14:00-12:30
– 14:30-14:00

תוכנית יום העיון:

התייצבות ,וידוא הרשמה ודברי פתיחה
הרצאה על חוקת השחמט – חלק א'
הפסקה וכיבוד קל
הרצאה על חוקת השחמט – חלק ב'
הפסקה וכיבוד קל
מבחן בכתב בחוקת השחמט
דברי סיום וסיכום.

המרצה והבוחן :השופט הבינלאומי אלמוג בורשטיין ,טל' 054-4979447
אחראי יום העיון :מנהל מועדון קריית ים ,נחום מאוטנר ,טל' 052-5376214
הרשמה :המעוניינים להשתתף ביום העיון מתבקשים להירשם בדוא"ל almogbu@walla.com
ולשלם  ₪ 90דמי השתתפות בהעברה בנקאית לאיגוד הישראלי לשחמט ,חשבון מס' 488009
בבנק המזרחי ,סניף  ,493או לשלם בכרטיס אשראי בטלפון  03-6437627עד .28.01.19
קיום יום העיון מותנה בהרשמה ,עם תשלום דמי ההשתתפות ,של  10משתתפים לפחות.
ניתן גם להשתתף ביום העיון ללא מבחן ,לצורך העשרה ורענון הידע ,או רק להיבחן לצורך קידום
בדרגת שיפוט ,אבל מודגש כי לצורך קידום ל"שופט לאומי" חובה להשתתף גם ביום עיון בנוסף
למבחן .בכל מקרה התשלום הוא  ₪ 90למשתתף וגם לנבחן בלבד.
גיל בורוחובסקי
מנכ"ל האיגוד

בברכת הצלחה,

אלמוג בורשטיין
יו"ר ועדת החוקה והשיפוט

