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 האיגוד הישראלי לשחמט

 שיפוטהחוקה והועדת 
  2019 מרץב 27עדה מיום הוופרוטוקול ישיבת 

 אביב-"בית השחמט" בתלבשנערכה 
 

, ליאור גלו ד"ר שלמה קנדלשיין ,אלמוג בורשטיין )יו"ר(חברי הוועדה : השתתפו
 .האיגוד( אסי פילוסוף )סמנכ"לד"ר אורי בלאס )יו"ר ועדת הדירוג( ווכן 

 
רם  ,יואל לוי, זליג צ'סקוב,  ד"ר מרדכי שורק: ו )והודיעו על כך מראש(השתתפלא 

 , ליאת שדה ואמי קייזר.סופר
 

 אישור דרגות שיפוט חדשות .1
 

 לה"ה: לאומישופט הוועדה אישרה דרגת 

 אנטולי גרינפלד 

 דימיטרי נינבורג 

 תומר ברנשטיין 
 

 לה"ה: שופט מוסמךהוועדה אישרה דרגת 

 מתן פולג 

  גלנטנתן 

 )אדריאן מרקוביץ )אישור מיוחד על סמך תעודה מחו"ל 
 

 שיטת הניקוד ושוברי השוויון באליפויות האיגוד )נוער ואחרת( .2
 

 לאחר דיון )שחלקו נעשה עוד קודם לכן בדוא"ל( הוחלט כדלקמן:
 

 )הן בשיטה השווייצרית והן בליגה( בתחרויות קבוצתיות

 1 .התוצאות בין הקבוצות 3. ברגר )כמו באולימפיאדה( .2. ניקוד קבוצתי .
 . ניקוד אישי. 4המעורבות. 

 
 :בתחרויות אישיות

 כאשר כמות המשתתפים לפחות כפולה מכמות הסיבובים,  בשיטה שוויצרית
. ב )ללא יריב חלש(; 1-. בוכהולץ קאטאשוויון נקודות יוכרע עפ"י הסדר הבא: 

תוצאה בין השחקנים )רק אם כל השחקנים בקבוצת הניקוד שיחקו ביניהם(;  ג. 
 בוכהולץ; ד. רמת ביצוע )פרפורמנס(.

 או שוויצרית שלא עונה להגדרה בסעיף הקודם: א. ברגר; ב.  בשיטת ליגה
 ד.מספר משחקים בשחור תוצאה בין השחקנים; ג. מספר נצחונות.

 ב)ללא יריב חלש(;   1-בוכהולץ קאט .במוקדמות אליפות ישראל לנוער: א .
ה. תוצאה בין  ד. רמת ביצוע )פרפורמנס(.ג. מספר נצחונות בוכהולץ; 
 השחקנים

  תיקו של השחקן נגד עצמו. – בתוצאות טכניותהברגר חישוב לצורך 
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  משחקי הליגה בשופטים  .3

 
ים השופטשקיבלה ההנהלה את דעתה של הוועדה  לאיו"ר הוועדה מדווח שלפי שעה 

להשתייך לאחד משני המועדונים  יםיכולולא  יםרליטנילהיות  יםחייב במשחקי הליגה
תרבות הקוד האתי של משרד המ חוק הספורט,, כפי שמתחייב מםביניההמתחרים 

 .ת הקוד האתיאתקנון איגוד השחמט שאימץ ומ
 

 עדכון טבלת שכר השופטים .4
 

ההנהלה כדי להשיב על שאלות יו"ר הוועדה מדווח שהוא הוזמן לישיבה הבאה של 
 ולתת הסברים על הטבלה שהוגשה לאישורה.

 
   כללי דירוג השופטיםעדכונים ב .5

 
 :הוחלט

 
יש להוסיף סעיף, לפיו יש לקיים מבחן חדש בחוקת השחמט כדי לקבל שופט  .א

 לאומי ואי אפשר להסתמך על אותו מבחן ששימש לקבלת שופט מוסמך. 
 לשנתיים בלבד.מבחן בחוקת השחמט יהיה בתוקף  .ב
יש להבהיר שמספר הציונים )תחרויות( הדרושים לשופט לאומי הוא ארבעה  .ג

 בנוסף למבחן.
 שנים 4-ציון של תחרות תקף ל .ד

 
 .2019ביולי  1-השינויים יכנסו לתוקפם ב

 
 רצ"ב הכללים לאחר הוספת העדכונים )בצבע אדום(.

 
 

מד לשופט עהדרגות, אלא שמויו"ר הוועדה מעיר שאותו גיליון בחינה משמש לשתי 
יכול להיבחן עם "חוקה פתוחה", בעוד שמועמד לשופט לאומי אינו יכול להיעזר  מוסמך

 בשום חומר כתוב.
 
 
 

 ואסי פילוסוף : אלמוג בורשטייןמורש       


