
 

 
 

 9201 אפרילב 22-24– גן-ברמתלשופטי שחמט  לסמינר פיד"ההזמנה 
 

במועדון השחמט "אטיוד" רמת גן שחמט שיתקיים  לשופטי בסמינר פיד"ההנכם מוזמנים להשתתף 
בין השעות  ,2019אפריל ב 22-24י"ט בניסן תשע"ט, -בחול המועד פסח, י"ז (14)רחוב ר' מאיר בעל הנס 

 אחדהמהווה את  בחוקת השחמט של פיד"המבחן  (4.24-)ב יתקיים הסמינרבמסגרת . 0:016 – 0009:
  .התנאים לקידום לדרגת שופט פיד"ה

 
ובמיוחד בחוקת  לרענן ולהעשיר את ידיעותיהם של המשתתפים בנושאי חוקה ושיפוט, :הסמינרמטרת 

 בחוקת השחמטן בחן במבחילאפשר למעוניינים להכן ו, 2018 בינואר 1-השחמט שנכנסה לתוקפה ב
לאור השינויים הרבים של פיד"ה.  שופטיםהרוג יבהתאם לכללי ד" פיד"הקבלת דרגת "שופט צורך ל

הוחלט לחייב את כל השופטים הפעילים בארץ להשתתף ביום  בשנים האחרונותשחלו בחוקת השחמט 
. השתתפות ביום עיון כזה )כולל עמידה במבחן( 2019עד סוף שנת  ()או בסמינר כזה לפחות עיון אחד

. לאחר מכן יחויב 2020בינואר  1-תהייה תנאי לקבלת מינויים כשופטים בתחרויות של האיגוד החל מ
 כל שופט פעיל להשתתף ולהיבחן אחת לארבע שנים, לפחות. 

 
 תקנון קידום השופטים של" )פיד"ה מעוניינים בקידום ל"שופטלאומיים השופטים  אוכלוסיית היעד:

נים המעונייהרמות כל ושחמטאים ב שופטיםוכן  (בסמינר כזהמועמד להשתתף  את המחייב  פיד"ה
 הקשורים בשיפוט ובניהול תחרויות.כל הנושאים  הםשלהעשרת הידע בענון ויבר

 
 תוכנית הסמינר

 נושא ההרצאה שעות תאריך
 הצגת מטרות הסמינרו פתיחההרשמה,  09:15-09:00 באפריל 22, 'ביום 

 10:45-09:15 
11:30-11:00 

 הפעלת שעונים אלקטרוניים, דרוג ומד כושר
 כיבוד קלו הפסקה

 13:00-11:30 
14:00-13:00 

   ארגון וניהול תחרויות שחמט
 ארוחת צהריים

 שוויון י, שוברליגה, שווייצרית וכו' –שיטות תחרויות  16:00-14:00 
 10:45-09:00 באפריל 23ג', יום 

11:15-10:45 
 (5-1)סעיפים  חוקת השחמט

 הפסקה וכיבוד קל
 13:00-11:15 

14:00-13:00 
 (8-6חוקת השחמט)סעיפים 

  ת צהרייםהפסק
 15:15-14:00 

16:00-15:15 
 (12-9חוקת השחמט )סעיפים 

   ברמאויות בתחרויות שחמט אתיקה, משחק הוגן ומאבק
 10:45-09:00 באפריל 24', דיום 

11:15-10:45 
 מהיר,בזק וכו'י נספח – חוקת השחמט

 הפסקה וכיבוד קל
 13:00-11:15 

14:00-13:00 
 רועי שיפוט בתחרויות שחמטיניתוח א

 ארוחת צהריים
 15:30-14:00 

16:00-15:30 
 מבחן בחוקת השחמט של פיד"ה

 חלוקת משובים –סיכום הסמינר 
 

 4979447-054מרצה מוסמך מטעם פיד"ה, טל'  –: השופט הבינלאומי אלמוג בורשטיין ראשי מרצה
 3132144-054מרצה ומרכז הקורס: השופט הבינלאומי ליאור גל, טל' 

 ד"ר שלמה קנדלשיין  נלאומיהבי ה אורח: השופטרצמ
למלא את הטופס המצורף ולשלחו המעוניינים להשתתף ביום העיון מתבקשים   הרשמות: .1

איגוד הישראלי ל דמי השתתפות ₪ 063 וכן להעביר almogbu@walla.com   -במייל ל
-03, או לשלם בכרטיס אשראי בטלפון 493, בנק המזרחי, סניף 488009חשבון מס' לשחמט, 
 .2019באפריל  10, רביעייום לא יאוחר מ , וזאת, 6437627

 
 לתשומת לב:

  לפחותמשתתפים  51של  ,בהרשמה, עם תשלום דמי ההשתתפות מותנה הסמינרקיום. 

  ענון הידע, או רק להיבחן ילצורך העשרה ור ,ללא מבחן ,)או בחלקו( בסמינרניתן גם להשתתף
 "שופט פיד"ה"דרגת לאבל לצורך קידום  ,לדרגת שופט מוסמך או שופט לאומילצורך קידום 

  והן במבחן. בסמינרהן חובה להשתתף 

 150 –הם  דמי ההשתתפות ביום אחד של הסמינר ₪ . 

  90 –דמי ההשתתפות במבחן בלבד .₪ 
 

 בברכה ובהצלחה,                                                                  
  אלמוג בורשטייןגיל בורוחובסקי                                                                      

 יו"ר ועדת החוקה והשיפוט                                     מנכ"ל האיגוד הישראלי לשחמט                          
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 ברמת גןטופס הרשמה לסמינר פיד"ה לשופטי שחמט 
 

 9201 באפריל 22-24
 

 9201 אפרילב 10 –המועד האחרון להרשמה 
 

 אני, החתום)מה( מטה, מבקש)ת( להירשם לסמינר הנ"ל.
 

 שם ומשפחה: __________________________________________
 

 כתובת: ______________________________________________
 

 דואר אלקטרוני: ________________________________________
 

 ___________________________________________טלפון נייד:  
 

 __________דרגת שיפוט )אם יש(: __________________________
 

 כושר: ________________________________-דרגה שחמטית / מד
 

 חבר מועדון: ___________________________________________
 

הערות: 
________________________________ _____________________ 

 
_____________________________________________________ 

 
 ע"י ₪  _______שילמתי לאיגוד הישראלי לשחמט  בתאריך __________  

 

  חשבון מס' ל ___ניף ____ס, _________מחשבוני בבנק __העברה
 של בנק המזרחי. 493סניף ב 488009

 03-6437627בכרטיס אשראי בטלפון  מתיליש. 
 )מחק את המיותר(

 
 

 תאריך: __________________________ 
 
 

 _חתימה: _________________________


