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 לאיגוד הישראלי לשחמט  אירועים ותחרויות רישום שחקנים 

 קריטריונים לקבלת תמיכות ממנהל הספורט

כל מועדון, המאוגד כעמותת ספורט, זכאי לקבל תמיכה ממנהל הספורט. הניקוד עבור התמיכות נקבע באופן  

 הבא: 

או יותר פעילויות  4בשלב ראשון, נקבעת רשימת השחקנים הפעילים. שחקן יוגדר פעיל אם השתתף ב  .1

 כדלקמן:

a.  פעילות אחת כל תחרות נספרת כ –תחרויות למד כושר ולא למד כושר 

b.  כל מפגש ליגה נספר כפעילות אחת )לצורך זה מפגש ליגה מחוזית או ליגה ג שיש   – משחקי ליגה

 בו שני משחקים נספר כפעילות אחת( 

c.  חוגים, פעילויות קהילתיות, משחקים סימולטאניים וכו  –  12אירועי חשיפה לשחקנים עד גיל' 

 לפי גילו ומינו לפי הטבלה הבאה:  –עבור כל שחקן  ניקוד בסיסי בשלב שני מחושב  .2

 גברים ניקוד גיל נשים ניקוד גיל

8-6  0.1 9-7  0.1 

11-9  1 12-10  1 

13-12  2 14-13  2 

15-14  6 16-15  4 

27-16  10 28-17  6 

34-28  4 35-29  4 

54-35  0.5 55-36  0.5 

120-55  0.1 120-56  0.1 

 

נרשמים כל ההישגים של השחקנים: השתתפויות באליפות ישראל, ליגה )בוגרים, נוער,  שלישיבשלב  .3

 הניקוד הבא: . בכל תחרות ההישג מביא למועדון מכל הסוגים ועולם נשים(, אליפויות אירופה

a.  ניקוד בסיסי בתחרות שבה סיים בחצי התחתון של הטבלה 

b.  של הטבלה העליוןלמי שמסיים בחצי   2ניקוד בסיסי כפול 

c.  למקום שלישי 3ניקוד בסיסי כפול 

d.  על מקום שני 6ניקוד בסיסי כפול 

e. על מקום ראשון 8 לניקוד בסיסי כפו 

f.  באליפויות אירופה 2מכפיל נוסף של 

g.  באליפות העולם  4של  נוסףמכפיל 

 לנקודותיהם.   30%ים לבונוס פריפריה מקבלים תוספת של  מועדונים הזכא .4

   . 15  –מינימום שחקנים לקבלת תמיכה   .5

סה"כ תקציב התמיכות  לאחר שכל הניקוד הנ"ל נקבע, המועדון מקבל את סכום הניקוד של כל שחקניו.  .6

סכום הנקודות של כל המועדונים כדי לקבל את המחיר לנקודה. ולאחר מכן תקציב המועדון נקבע במחולק 

 . ןהמועדול מספר הנקודות ש ללפני מחיר לנקודה כפו
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להלן דגשים למנהלי מועדונים על מנת למקסם את הניקוד שהמועדון מקבל  על כן, 

 חות השנתיים: ובמנהל הספורט בד 

גים. אפשר לפתוח אירוע  עים לבלתי מדוראמה לרישום אירוגוד הותמערכת האי -

העמוד  דרך   – או בדף "בלתי מדורגים". חדש דרך אישור אישי << תחרויות במועדון 

 מש וסיסמה של מנהל מועדון( ם משתעם שת מחובר למערכת )יש להיו  .הראשי

בלוח   עה בסמיכות לרשימת התחרויות במועדון, וכןשיפה מופיאירועי הח רשימת  -

   השנה. 

הזנת השחקנים הלא מדורגים למאגר המידע של האיגוד תעשה באמצעות טופס   -

   http://www.chess.org.il/quickregister: רישום

 . 12יש לרשום כל אירוע חשיפה לילדים עד גיל   -

, גם אם אלה לא מדווחות  יש לרשום למאגר המידע כל שחקן שמשתתף בתחרויות  -

 .  למד כושר

ונים או בפעילויות מחוץ למועדון, גם אם לא  לדווח כל תחרות שהתקיימה במועד  יש -

 דווחה למד כושר.  

למלא טופס  כדי להוסיף ילד הלומד בפרויקט "שחמט לכל ילד" למאגר המידע יש  -

ן  רישום שחקן ולקבל גם חתימת הורים על כך שהם מאשרים את הוספת השחק 

 למאגר המידה.  

 ניתן מצוא את טופס רישום השחקן בכתובת 

 rg.il/QuickRegisterhttp://www.chess.o 

  באזורנתונים על סטטוס זכאות לתמיכות בדף "שחקנים במועדון"  למצוא  ניתן  -

 .  אישי של מנהל המועדוןה
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