נוהל מינוי והסמכת שופטי שחמט בישראל
בתוקף מיום  1בינואר 2021
 .1ועדת החוקה והשיפוט של האיגוד הישראלי לשחמט היא הגוף המוסמך להעניק דרגות
שיפוט ישראליות  -שופט מוסמך ושופט לאומי  -בהתאם לתקנון דרוג השופטים באתר
האיגוד https://www.chess.org.il/Files/ContentPageFiles/%D7D7%0.pdf > --
 .2ועדת השופטים של פיד"ה היא הגוף המוסמך להעניק דרגות שיפוט בינלאומיות  -שופט
פיד"ה ושופט בינלאומי – בהתאם לתקנון להענקת תארים בינלאומיים לשופטים באתר
פיד"ה https://handbook.fide.com/chapter/B06 > --
 .3על אף האמור בסעיפים  1ו 2-לעיל ,לא יכול אזרח ישראלי לשפוט בתחרויות שחמט ,אם לא
קיבל אישור לכך מהמוסד לבחינת כשירות המנויים בספורט הישראלי של משרד התרבות
והספורט ,וזאת בהתאם לחוק הספורט .אם שופט כנ"ל מילא תפקיד של שיפוט ,מבלי
שניתן לו האישור הנ"ל  -השיפוט שלו בטל מעיקרו ,ומשמעות הדבר היא שתוצאות השיפוט
שלו אינן נחשבות כלל.
 .4שופט מורשה פרושו :אדם העונה על שתי הדרישות גם יחד  -בעל דרגת "שופט מוסמך",
לפחות ,ובעל אישור לשפוט בתחרויות שחמט מטעם המוסד לבחינת כשירות המנויים
בספורט הישראלי של משרד התרבות והספורט.
 .5רשימת השופטים המורשים לשפוט בתחרויות שחמט הנערכות בישראל מתעדכנת מעת
לעת באתר האיגוד https://www.chess.org.il/Players/Arbiters.aspx > ---
 .6כל שופט שחמט בתחרויות שחמט הנערכות בארץ ,שתוצאותיהן מועברות למד כושר
הישראלי ו/או הבינלאומי ,חייב להיות בעל כרטיס שחמטאי בר תוקף של איגוד השחמט
לכל תאריכי התחרות .שופט או עוזר שופט שאיננו בעל כרטיס שחמטאי תקף ,ה"ציונים"
שלו ,כהגדרתם בכללי דירוג השופטים ,לא ייחשבו.
 .7נוסף על האמור בסעיף  ,7כל שופט בתחרות ,שתוצאותיה מועברות למד כושר הבינלאומי
חייב להיות בעל רשיון מפיד"ה לאחר שהסדיר את התשלום עבור רישיון זה דרך איגוד
השחמט .רשימת השופטים בעלי הרישיון מפיד"ה מתעדכנת מעת לעת באתר פיד"ה > --
https://arbiters.fide.com/wp-content/uploads/Database/List_of_Arbiters.pdf
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 .8כל מועדון או מארגן תחרויות חייב לדווח באתר האיגוד על פתיחת התחרות לצרכי מד
כושר הישראלי ו/או הבינלאומי ,לציין מיהו השופט הראשי של התחרות ומי הם השופטים
האחרים בה .כמו כן יש לדווח על שופטים עוזרים (ככל שישנם) .יש לבדוק אם השופטים
שנקבעו לתחרות מורשים לשפוט בה .גם השחמטאים המשתתפים בתחרות יוכלו לבדוק
בעצמם באתר האיגוד ובאתר פיד"ה ,את פרטיו של השחמטאי-השופט ,והאם הוא מאושר
לשפוט בתחרויות שחמט.
 .9תחרויות ,שהשופט הראשי בהן אינו בעל כרטיס שחמטאי בתוקף ,לא יועברו למד הכושר,
והתראה על כך תתפרסם בדף התחרות באתר האיגוד ,וזאת על פי החלטת הנהלת האיגוד.
האחריות הבלעדית על כל נזק שיגרם למשתתפי התחרות תהיה על מארגני התחרות.
( .10החל בתאריך  1באפריל  )2021האיגוד לא ימנה לתחרויות רשמיות שלו (תחרויות
בינלאומיות ,אליפויות הארץ השונות ,משחקי הליגה וכו') ,שופטים שבארבע השנים
האחרונות לא השתתפו באף יום עיון/השתלמות/סמינר/קורס מטעם ועדת החוקה
והשיפוט .השופט הראשי בתחרויות בינלאומיות ובאליפויות הארץ חייב גם לעבור את
המבחן שבסיום ההשתלמות בציון של  80לפחות.
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