
 
 

 04.05.22פרוטוקול ועדת תחרויות 
 

אלון כהן רביבו: הי אני בעד לא לשנות מה שפורסם בהתאם למה שליאור אמר. ושיוגדר כממלא מקום. צריך תיעוד  
 .מאוד קפדני על ההחלטה ונימוקיו כי כל המקנאים יעגמו אף ויתלוננו ועלינו להיות מוכן לכך בעוד מועד

 : סודרמבקש את דעתכם באופן מ
 

 אור גלובוס, ממלא מקום מספר ואם בכלל .1
 .שחקן שהשתתף ועולה אוטומטית בכל זאת. האם נספר כעולה ? לטעמי לא וגם לא נספר כשמתתף .2
  כמות הסיבובים  -משתתפים אם יהיו (  15בתים קטנים ) נניח עד   .3

 
 .מבקש להתייחס היום ואם אפשר בטרם פתיחת אירוע יום הזכרון 

 .מו פרוטוקולכשמה שנחליט היום הוא  מציין
 

 מבקש גם מליאור גל להשתתף בנושא אור גלובוס מפני שלטעמי עבר מספיק זמן
 

 ליאור גל:
  .8. כן, מ"מ במקום ריאלי סביב 1 

 .לא נספר כעולה או משתתף .2
כמעט סגורה. רק ששוברי שוויון  לא רואה סיבה לצמצם כמות סיבובים, מדובר על תחרות חזקה גם אם סגורה או  .3

 .יהיו לפי החוקים של שיטת ליגה
 רף כניסה לנשים לחצי גמר  . 4

 ,תודה
 

 .אם צריך לקבוע מ"מ אז מבחינתי מ"מ ראשון .בנושא גלובוס בעד עלייה אוטומטית,1מאיר פז: 
 .מסכים עם יו"ר הוועדה .2
 

 .מצטרף לקריאתו של היו"ר לליאור גל
 .8או  7מלא מקום . גלובוס 1נתן בירנבוים: 
 .. מסכים עם טל2נתן בירנבוים: 
 לא חובה  7משתתפים אפשר לצמצם ל  15. בתים של עד 3נתן בירנבוים: 

 .. אור גלובוס ממלא מקום כן. מקום בהתאם למד כושר1אלון כהן רביבו:  
 .לא ולא  .2
 וצפונה בלי התערבותינו מעבר למינימום  ימוםמינ 7משתתפים.  15הייתי עודה ל   .3

 
 עידן לביא: 

 7. אור גלובוס מ״מ 1 
   לא עולה או משתתף  .2

 סיבובים  9. 3
 
ם לחצי גמר בגובה  עקב פניות ורצון לקדם שחמט שנים וחוסר התייחסות בתקנון, ועדת התחרותיות קובעת רף כניסה לנשי. 4

 0021מד כושר 
 

 פה אחד  מאשרים 

 
 

 : שכותב פה לא קולע לרוב הקולות לכתוב, אם לא לאשר האז מבקש לסכם, אם מישהו חושב שמ
 אור גלובוס ממלא מקום  1. 



 
 משתתף לא מהמניין אינו נחשב לעלייה ונספר .2 

 סיבובים לשיקול המנהל  7משתתפים לא פחות מ   15תחרות עד   .3
 2100י גמר . רף כניסה לנשים לחצ4  
 

 .מאשר ומקבל את הכרעת הרוב מאיר פז:
 .יישר כח ליו"ר הוועדה

 
 נתן בירנבוים: מאשר

 אלון כהן רביבו: מאשר 
 ליאור גל: מאשר
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