
 

 

 

 :מפתח עליה לגמר (1

שחקנים של המוקדמות, במקרים בהם  בישיבה נידונה בעיית הסכמת תוצאת תיקו מראש בסיבובים אחרונים

-, מסכימים ל3-מ 3נק' מספיקות עבור עליה לגמר. לעיתים שחקנים מסוימים, המובילים עם  4.5-היודעים ש

 תוצאות תיקו רצופות ללא משחק. 3

 ההצעות: 

 : נדחה ברב קולותחוקי סופיההפעלת  (א

. משמעות הדבר היא שמד חוזק קובע את העליה אושר פה אחד –נק'  4.5ביטול עליה אוטומטית עם  (ב

 לגמר ללא קשר למספר הנקודות.

 :הוספת הסעיפים הבאים לתקנון/הזמנה( 2

 תהווה "מיקום ישיבה". שופט התחרות יהיה רשאיאשר הגרלה  באתר האיגוד תפורסםא( לפני הסיבוב הראשון 

 המקצועי אשר לא יפגע בתקינות ההגרלה.ופעות/ביטולים ע"פ שיקול דעתו ה-לשנות את ההגרלה בהתאם לאי

 של השחקנים. על מנת לא לפגוע בסיכויי עליהההגרלות תקינות  יבותחש ההודגש

 שחקנים או פחות. 6ב( שיטת ההגרלה ושובר שוויון כאשר ישנם 

ן השלישי סיבובים בשיטת ליגה + "גמר" )משחק נוסף בין הראשון והשני על המקום הראשון ובי 5 -שחקנים  6או  5-ל

 והרביעי על המקום השלישי(.

 שוברי השיוויון יהיו זהים לשוברי השיוויון של האיגוד בשיטת ליגה, בהתאם להמלצת ועדת החוקה והשיפוט:

https://chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=2885   

קנים יועברו לשכבת גיל שח 3שחקנים ישחקו בשיטת ליגה בסיבוב כפול.  פר מינימלי של שחקניםמס (ג

 מעליהם.

 כל הסעיפים אושרו פה אחד.-נקבעה נקודה ניקוד עבור שחקן חופשי בהגרלה:  (ד

 פרוטוקול ישיבת ועדת הנוער האיגוד הישראלי לשחמט 

 5:תאריך הדיון מוקדמות אליפות ישראל לנוער : נושא הדיון

 2019, לנובמבר

, מר רמי בקיש, מר משה קציר, ר"א אביגדור ביחובסקימר  –: יו"ר חברי הועדהמשתתפים: 

 נחום מאוטנר, מר עידן לביא.

 .מקצועי מנכ"לס -אסי פילוסוף: עובדי האיגוד

 

 : איגודמקום הדיון

, 26טאגור  -השחמט 
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 אחלם שחאדהוגב' , חיה רויטמןגב'   נעדרים:



 

 

 : הנוער נוהל כניסה של מאמנים והורים לתחרויות( 3

 רשאי להיכנס בהתאם ללוח הזמנים שיפורסמו. באיגוד( במועדון כחבר )שרשום אחד בלבד מכל מועדון נציג

 דקות בתחילת כל שעה עגולה. 15 המועדון תהיה לזמן שלהכניסה לנציג 

 סיבובים שח מהיר(:  5) 8אליפות ישראל בשח מהיר לבנות עד גיל (  4

את  אושר פה אחד להגדילסיבובים שח מהיר(.  6) 8אליפות זאת מתקיימת במקביל למוקדמות שח מהיר עד גיל 

 ם.על מנת להקל לוגיסטית על המארגנים עם הגרלות, סיבובים וטקסי סיום מקבילי 6-כמות הסיבובים ל

 הנושא יעלה לדיון בישיבתה הבאה של הועדה.: נוהל משלחות( 5

 מצורף מסמך נוהל עליה לגמר מעודכן.

 

 

 

 

 

 


