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ועדה  ונהלת האיגוד אישרה את ה כי ה ועדהו ה חברי לידיעת הובא - סטטוס הועדה וסמכויותיה  .1
  online  תחרויות עדתוכו  בנוסף לעיסוקה fair play עדתוכו  והרכבה

 
 בנושא Fide ועדת של הנוסח על ,כמובן ,בהסתמך  ,אושרו מספר תיקונים לנוהל שכתב שאול .2

 כדלקמן: 
 

 1 השני בסעיף חלק הה )עיסוקה של הועדנושאים שאינם בתחומי  הכולל הסעיף מחיקת -
 לנוהל(

  
יצונית כלשהי ע"י ח  תופעות של קבלת עזרה גלויומניעה   - ועדהובהתאם לכך הוגדרו מטרות ה

וא  ומניעת האשמות ש -ולא פחות חשוב מכך  -פרונטלי או ברשת  -במהלך המשחק  שחקן
 ותודגש תובהר  זאת שנקודה מחליטה,ה ועדוה. shaming בבחינת שהם בנושאים שהוגדרו לעיל,

מומלץ מאד לארגן הדרכה מסוימת לשופטים   האגוד, תוך הפניה לנוהל דלעיל. באתר  בהחלטיות
  בנושא.

 
  שעליו בנוהל טופס, 4הוחלט להוסיף לסעיף קטן  3לסעיף  בהמשך בנוהל פניות לוועדה,  -

, הבסיס תוך הדגש ללא האשמות המזהיר מפני לחתום, בנושא תלונה כל מגיש יצטרך 
מעונש הצפוי   שאינו פחות לעונש, צפויה הלב שבה, שהאשמה כזאת, במידה ויוכח חוסר תום

 ( בנושא Fide ועדת טופס כזה הופיע בנוסח של) המשחק. שהפר את כללי לשחקן
 

 fair playישיבה של ועדת פרוטוקול  

 סדר יום: 

  סטטוס הועדה וסמכויותיה .1

 נוהל פניות לוועדה  .2

 דיון בתלונה של יבגני פוסטני נגד מרסל אפרוימסקי  .3

:  תאריך הדיון

4.8.2021 

עדו בן ארצי   ן,אלון שולמ ישראל גלפר )יו"ר(,  גיל בורוחובסקי, : ועדהחברי המשתתפים:  

 )בזום(, אסי פילוסוף )בזום( 

טאגור  : מקום הדיון

 , תל אביב26

 ישראל גלפר: רשם

 )בתחרות בחו"ל(  , יבגני פוסטני  נעדרים:

 ויינשטיין אול ש  ,מנהל הליגה מוזמנים
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  בכמה ממשחקיה מתוכנה עזרה בקבלת י.פוסטני ע"י  אפרוימסקי מרסל האשמת בנושא דיון נערך  .3
 .22.6.21ועדה מיום ו, נושא שנדון לראשונה בישיבת ה בחודש מאיסבא, שנערכה -כפר בבתחרות 

 כדלקמן:  יכתבי  שבו אפרוימסקי  לגברת מכתב יוציא ועדהוה  דעות, שיו"ר  ברוב הוחלט 

מישיבתה נשלח אליך, החליטה הוועדה, שלא   פרוטוקול, ש22.6.2021בהמשך להחלטת הועדה מיום 
 . סבא-נמצאו די ראיות כדי להעלות חשד סביר שנעזרת בגורם  חיצוני בתחרות בכפר 
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