
 

 

              316/6103/ 

 . /106/6103כללית האסיפה ל, הצעות לשינויים בתקנון האיגוד הישראלי לשחמט

 .חגי פרנק בשם מועדון השחמט אליצור אלקנה, מגיש  -  3הצעה 

ישיבת ההנהלה : "יתווסף', ג ברישא של סעיף משנה, (ההנהלה) 30לסעיף 

. הראשונה של הנהלה שנבחרה תתקיים ביום שלישי השני שלאחר האספה הכללית

 ".ר ההנהלה"ר האספה הכללית וזאת עד לבחירת יו"את הישיבה יזמן וינהל יו

בתקנון כיום אין התייחסות לפרק הזמן ולתקופת המעבר בין הנהלה יוצאת והנהלה : הסבר

 1היו מתחים גדולים ומיותרים ב( 1033למשל לאחר בחירות )בעבר. תנכנסת לאחר בחירו

 .הסעיף מסדיר זאת בצורה ברורה ויוריד את רמת אי הודאות. הנקודות שלעיל

 . מועדון שחמט לכל, ליאור אייזנברג, מגיש - 1הצעה 

 (3)'ו 9שינוי סעיף 

י לקבל קולות לפי זכא, מועדון שהשתתף לאחרונה בליגות של האיגוד"  - הסעיף המקורי

קול  -' לכל קבוצה מליגה ג; קול אחד -לכל קבוצה מהליגה הארצית לנוער : המפתח הבא

; שני קולות -' לכל קבוצה מליגה ב ;שני קולות -לכל קבוצה מהליגה העילית לנוער ; אחד

 -' לכל קבוצה מליגה א; . קולות 1 מקבוצה שניה, קולות 4קבוצה ראשונה  -ליגה לנשים 

 -לכל קבוצה מהליגה הלאומית ; שמונה קולות –לכל קבוצה מהליגה הארצית ; ארבעה קולות

 ."עשר קולות-ששה

ליגה ,היום  2קולות במקום  4לכל קבוצה מהליגה העילית לנוער ינתנו   - השינוי המוצע

 .('ליגה ג כמו) קול אחד-זית ליגה מחו, קולות במקום קול אחד 2ארצית לנוער ינתנו 

ליגות הנוער הינן חלק חשוב מפעילות מועדוני השחמט וברור מבדיקה של ממוצעי : הסבר 

מד כושר לגלות כי קבוצה בליגה העילית שווה במקרה הגרוע ביותר קבלת ניקוד כמו קבוצת 

ם תקצוב ג', וליגה מחוזית לנוער כמו ליגה ג' ליגה ארצית לנוער כמו ליגה ב',ליגה א

 . הספורטוטו ומינהל הספורט מתייחס לליגות הנוער באותה הקבלה

ברור לכל בר דעת כי יש חשיבות רבה לטיפוח שחמטאים צעירים חדשים מעבר לשמירה על 

להשקעה הרבה בליגות , לפחות ברמת הקולות באסיפה הכללית,הקיים וכי יש לתת ביטוי 

ברור כי לאחר . שנוצר מבחינת ניקוד הליגות לנועראלו מצד מועדוני הנוער ולתקן את העיוות 

פתיחתה המחודשת של הליגה המחוזית יש לתת לכך ביטוי בקולות המועדונים באסיפה גם 

 .אם ברמה המינימלית ביותר שניתן קרי נתינת קול אחד לקבוצה

י היועץ המשפטי של "הצעות אלה נבחנו ואושרו להעלאה בפני האסיפה הכללית ע

 . האיגוד

  .רכז האסיפה, ליאור גל ,בברכה

  


