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ת"א ביום עירוני הסעיפים הראשונים מתייחסים למשחק של מועדון השחמט ראשון לציון מול  שני

 14.1.2022שישי, 

ם  , כאשר המשחקי09:40חקים עם טלפון בשעה נכנס לאולם המש טל בראון נמסר למינהלת ש .1

, יין לא הופעלשעונו עדכי  דיין לא החלשל טל בראון ע המשחק.  9:30היו צריכים להתחיל בשעה 

שהשעונים בכל  ינהלת מבקשת להבהיר המ  פון בזמן המשחק.ש בטלכן למעשה לא היה פה שימול

 המשחקים צריכים להיות מופעלים בו זמנית, גם אם חלק מהשחקנים לא נמצאים ליד הלוח.  

לאותו  ביום שישי כאשר הופיע   שחקן מועדון ראשון, יבגני זנן, הפר בידודי נודע למינהלת כ .2

יבגני   .הבידודעל  לא ידעהוא פונית שהבהיר בשיחה טל הקבוצה, אלכס כספי,ראש   .משחקה

. מכיוון שאינו מחוסן, במקרה הזה  נחשף למאומת קורונה ביום ראשוןהופיע למשחק כאשר ידע ש

ך כל השבוע בגלל אותה  ו במשלא הגיע לעבודתיבגני ימים.  7כנס לבידוד של יהוא צריך לה

ולא  קורונה מוסדית,בת על ידי בדיקה לסיים בידוד ביום ש ךריהחשיפה. לפי החוק, הוא היה צ

נאסר עליו   ,לא היה בעבודה כל השבועשבהתייעצות טלפונית, לאחר שזנן אישר המתין לכך. 

המינהלת רואה בחומרה רבה את  . (15.1) להיות בבידודעדיין ועד בו עליו , מלשחק בשבת

התנהגותו של השחקן אשר ידע שעליו להיות בבידוד, כתוצאה מכך לא עבד כל השבוע, אך  

המינהלת החליטה  . על כן, הישראלי יע למשחק תוך הפרה בוטה של החוקהרשה לעצמו להופ

, וכן (3-3לפסוק הפסד טכני ליבגני באותו המשחק )מה שמשנה את התוצאה הקבוצתית ל

 4ו 3סיבובים ב – יםחקי ליגה נוספשני מש להרחיק את יבגני זנן מ 

המשחק או תו ירוק,  טם להציג לשופהליגה הלאומית נדרשי המינהלת מבקשת להבהיר כי שחקני .3

שעות לפני המשחק,   72שבוצעה לכל היותר   PCRבדיקת   – תוקףאו בדיקת קורונה שלילית ב

 מנהלת הליגה ישיבה של פרוטוקול  

 סדר יום: 

 ת ת"א בסיבוב השני של הליגה הלאומי  –ראשון מקרה יבגני זנן במשחק  .1

 אותו המשחקון בראמקרה טל ב .2

 קורונה.  הבהרות לגבי הוראות ה  .3

:  תאריך הדיון

15.1.2022 

עידן לביא,  עמירם קפלן,  ,גיל בורוחובסקי , )יו"ר(יואל תמנליס : מנהלתחברי המשתתפים:  

 .  שאול ויינשטיין  –מנהל הליגה , יבגני קרסיק

 זום   :מקום הדיון

 שאול ויינשטיין : רשם

 ----------   נעדרים:

 --------   :מוזמנים
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ה  קשעות לכל היותר לפני המשחק. במקרה של בדי 24שבוצעה   תביתיאו מוסדית בדיקת אנטיגן 

 דיקה.  רת השחקן שעשה את הבת מדובר למעשה בהצהביתי

ספרים ההולכים וגדלים של מאומתי קורונה. במידה ויש  קבת בדאגה אחרי הממינהלת הליגה עו .4

בוצה רשאית לפנות למינהלת הליגה באמצעות  ים בקבוצה, הקמבודד\ מאומתים ם שחקני 3לפחות 

 פגש.  הליגה כדי לבקש דחיה של המ מנהל
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