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 האיגוד הישראלי לשחמט
 שיפוט החוקה ו הועדת 

  2021 לאוקטובר  20עדה מיום הוו פרוטוקול ישיבת 
 אונלייןשהתקיימה 

 

 . אמי קייזר ואיגור ליפשיץ  ,)יו"ר(  אלון שולמן :חברי הוועדה: השתתפו 
 
 
 

 אישור דרגות שיפוט חדשות  .1
 

 לה"ה: לאומישופט דרגת  הוועדה 

 

 
 

 : ל מוסמךשופט דרגת  הוועדה 
 

 
ואולם   דור חדש לענף השיפוט  כניסת  בעת הגשת הבקשה טרם  אנו מברכים על 

ולא   . למצער שהדבר לא צוין בבקשהלפי התקנות   שנים כנדרש  16  למועמד  מלאו
הועדה לידיעת  שושןהובא  גבי  של  שירו  כמילות  הדיון  ביום  למבקש    ,.  .  16מלאו 

 ברכות ליום הולדתו ולדרגת שופט מוסמך. 
 
 
 

 קשות לדרגות שיפוט דיון בב  .2
 

בקשה להענקת דרגת שופט לאומי –
להענקת   סורין  עידן  של  בבקשתו  דנה  לאומי דרגת  הועדה   . שופט 

הועדה   החליטה  מעמיק  דיון  את  לאחר  הבאים:   הבקשהלדחות   מהנימוקים 
 

 . לשחמט הישראליבדיוק לפני שנה נכנסו לתוקפם כללי הדירוג של האיגוד 
 

לכללים המתייחס למפרט התחרויות שעל המועמד לשפוט בהן כולל דרישה   5ס' 
  חצי גמר או גמר אליפות הארץ לבוגרים, גמר אליפות הארץ...לשפוט באחד מן הארועים הבאים "

 ..."ומעלה  2000שחקנים בעלי מד כושר   10 לנוער, תחרות בקצב רגיל שבה משתתפים לפחות  
 

התנאי את  מקיימת  איננה  בבקשה  המנויות  מהתחרויות  אחת  ס'    אף   .  5של 
 היא אקטיבית.  הראשונה התחרות 
כושר מעלהיא    השניה התחרות   מד  כמה שחקנים    1850  לבעלי  יודעים  איננו  ואולם 
 . 2000מעל מד כושר הם ם ו וכמה מההשתתפ

היא אליפות הארץ לנוער אך היא שלב המוקדמות ולא שלב הגמר    השלישיתהתחרות  
 כפי שנדרש.  

לותיקים    הרביעיתהתחרות   הארץ  סעיף    -אליפות  לדרישת  רלבטית   . 5איננה 
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המלצה  לשני ממליצים:  . הדרישה היא  כלשונה   איננה מקויימת  6גם הדרישה של ס'  
 של שופט פידה + השופט לו עזר המבקש. 

 
השופט לו עזר המבקש ולדימיר ויינשטיין הוא שופט פידה ואולם השופט  במקרה שלנו  

 . ולא שופט פידה כנדרש הממליץ מר מיכאל סורין הוא בעל דרגת שופט לאומי בלבד 
 

לאומי.   ,בנוסף שופט  דרגת  לבקשת  תקני  טופס  גבי  על  מוגשת  איננה   הבקשה 
 

רשאי להגיש בקשה    –הרלבנטיות    ת המועמד, לאחר שוידא שהוא עומד בכל הדרישו
 פעם נוספת. 

 

 על כל האמור לעיל הבקשה נדחית      
 
 

מוסמךבקשה להענקת דרגת שופט  –
 דונה. הבקשה תידון לאחר שתוגש באופן ברור וקריא. הבקשה לא נ 

 

 
 

 אלון שולמן רשם:         


