
  2016-2015אליפויות ישראל לנוער ליחידים  תקנון

אליפויות ישראל לנוער מתקיימות במספר שלבים מתוך מטרה לשלוח את שחקני הנוער 

 החזקים ביותר של ישראל לייצג את ישראל באליפויות אירופה והעולם.

 האליפויות מתקיימות בהפרדה גילאית ומגדרית. 

 לתחרויות שני שלבים: 

ימים בחופשת  3מתקיימות בחלוקה למחוזות במהלך  -. מוקדמות אליפות הארץ לנוער 1 

 החנוכה. 

 במקום אחד מרוכז במהלך חופשת הפסח.  -. גמר אליפות ישראל לנוער 2

 תקנון המוקדמות

 א. תנאי התחרויות והמשחקים

  . המוקדמות נערכות על פני שלושה ימים בששה סיבובים. שני משחקים ביום.1

על כל השחקנים חובת רישום  שניות תוספת. 10דקות לשחקן +  50. קצב המשחקים 2

 דקות אחרונות אין חובת רישום.  5. ב7מלבד בתחרות עד גיל 

. שיטת ניהול ההגרלות הינה השיטה השוויצרית כברירת מחדל, עם זאת, במידה ואין כמות 3

לקיים משחקים גם בשיטת  שחקנים מספקת בקטגוריה מסוימת רשאית הנהלת התחרות

 ליגה. 

 . המשחקים יערכו במקביל בשלושה מחוזות גיאוגרפיים, צפון מרכז ודרום. 4

שחקנים בעלי  4. התחרויות תדווחנה כולן למד כושר ישראלי. כל תחרות שיש בה מעל 5

דירוג בינלאומי תדווח גם למד כושר בינלאומי. חובת הנהלת התחרות לדווח את התחרות 

 ימים מסיום התחרות, באתר האיגוד.   7ושר עד למד כ

חלוקת הגילאים תתבצע על פי שנתונים, ללא קשר ליום ספציפי בשנה. על פי החלוקה . 6

 הבאה:

 .7גיל  - 

 .9גיל  - 

 .11גיל  - 

 .13גיל  - 

  .15גיל  - 

בכל גיל ובכל מחוז יתקיימו בנפרד מוקדמות פתוחה ומוקדמות לבנות. במידה והדבר איננו 

 מתאפשר בשל כמות נמוכה מדי תופיע התייחסות מיוחדת בהמשך. 

 . בכל התחרויות בהן יש רישום משחקים חובה, יחולו "חוקי סופיה" בסיבוב האחרון. 7



של תיקו בשלב מוקדם יותר חייב להיות . בכל מקרה 40מותר להציע תיקו רק לאחר המסע ה

 מוכרע בעזרת שופט. )חזרה על עמדה וכד'(.

 

 ב. קריטריונים לעליה לגמר אליפות ישראל לנוער

 בנים

 

 כללי: מד הכושר הקובע לעליה אוטומטית לגמר הוא כל עדכון שהוא מיום פרסום ההזמנה ועד מועד הגמר. 

למען הסר ספק, לדוגמא: במידה ושחקן לא עלה מהמוקדמות אך עבר את רף מד הכושר במהלך ינואר יותר 

 לו להשתתף בגמר. 

מצטייני אליפויות המגזר כל בית באליפויות יובטחו ל בכל גיל הן לבנים והן לבנות מקומות בכל קטגוריה 2

 . אוטומטית והעולות וליםמהמוקדמות והע והעולות שלא על חשבון העולים הערבי בשחמט

 

     

 9גיל 
אינדי בר ועדו  8ואלופי גיל  ליעם קופלוף : איתן רוזן, עדו מזרחי 1700מעל  עולים אוטומטית

 אמיתי
 Xמהדרום: 
 Yמהצפון: 
  Z מהמרכז:

 )לא כולל ההקצאה למגזר הערבי(  36סה"כ: 
 יעלה גם כן.כמו כן כל מי שיסיים עם אותו מספר נקודות כמו האחרון שעלה 

 
 11גיל 

רביבו, מקס ניימן, אסיף סלומון, אלוף -יואב מילקוו, שוהם כהן :1850מעל  עולים אוטומטית
  , ינאי בן ארי, אורי כוכבי אסף גורנשטיין. ליאור מוסיוק 10גיל 

 Xמהדרום: 
 Yמהצפון: 
  Z מהמרכז:

 )לא כולל ההקצאה למגזר הערבי( 36סה"כ: 
 אותו מספר נקודות כמו האחרון שעלה יעלה גם כן. כמו כן כל מי שיסיים עם

 
 13גיל 

אלישע  12אלוף גיל : מתן גורודצקי, אור גלובוס, ינאי בן ארי, 2000מעל  עולים אוטומטית
 ן.גיטי עמיתו רביבו-לוקין, שוהם כהן

 Xמהדרום: 
 Yמהצפון: 
  Z מהמרכז:

 שעלה יעלה גם כן.כמו כן כל מי שיסיים עם אותו מספר נקודות כמו האחרון 
 )לא כולל ההקצאה למגזר הערבי( 36סה"כ: 

 
 15גיל 

סער דרורי, אריאל ארנברג, אלכס , דוד גורודצקי 16אלוף גיל :  2150מעל  עולים אוטומטית
  .יותם שוחטו  אור ברונשטין 14אלוף גיל זלטין, יאיר פרחוב, דן פולג, 

 Xמהדרום: 
 Yמהצפון: 
  Z מהמרכז:

 כולל ההקצאה למגזר הערבי()לא  24סה"כ: 
 כמו כן כל מי שיסיים עם אותו מספר נקודות כמו האחרון שעלה יעלה גם כן.



 
 7גיל 

 בכל מקרה.  1/3מהמוקדמות יעלו שחקנים ביחס של 
 לאחר המוקדמות.  24תהיה השלמה ל Wלאחר התחרות חלק מחישוב 

 בשלב זה.  : אין1550עולים אוטומטית מעל 
 Xמהדרום: 
 Yמהצפון: 
  Z מהמרכז:

 Wמהתחרות לפני פסח: 
 )לא כולל ההקצאה למגזר הערבי( 24סה"כ: 

 כמו כן כל מי שיסיים עם אותו מספר נקודות כמו האחרון שעלה יעלה גם כן.
 
 

 :בכל הגילאים  X Y Zכללים לחישוב 
  מהמקומות בגמר יחולקו שווה בשווה 3חיזוק פריפריה:  א.

 אחד לכל מחוז.בין המחוזות, מקום 

  הראשונים 12שחקנים שמדורגים ב 2על כל  -מקומות 6 ברמה:   התחשבות ב.

 )מכל משתתפי המוקדמות( יקבל המחוז מקום אחד בגמר )במקרה של מספר לא זוגי,

 , העיגול למעלה או למטה12-מ 3למשל 

 ייעשה לפי ממוצע החצי העליון של כלל המשתתפים במחוז(. 

  בכמות המשתתפים:ג. התחשבות 

 יחולקו לכפי כמות המשתתפים בכל מחוז באחוזים.-שאר המקומות בגמר

לאחר שיתברר סופית מספר  8.12.2015יעשה ביום שלישי  X,Y,Zהחישוב המדויק של 
לפני  9.12.2015הגיעו בפועל לכל מחוז ומה רמתם ויפורסם לילדים ביום שני שהילדים 

 !3תחילת סבוב 
 

 :7בגיל   Wכללים לחישוב 

 
יקבעו בישיבת ועדת הנוער הבאה או זו שאחריה ובכל מקרה לפני פרסום ההזמנה של 

 הפתוחה ביום הראשון של חופשת פסח. 8אליפות גיל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בנות
 

 עולות אוטומטית הראשונה במד כושר הידוע וכן כל האלופות של השנה שעברה.
 :7גיל 

  8בגמר:מספר השחקניות 
 אין. עולות אוטומטית:

  X דרום:
  Y    צפון:

 Z מרכז: 
 

 9גיל 
  10מספר השחקניות בגמר:

 הראשונה במד כושר שהיא גם האלופה נועם גדסי.עולות אוטומטית: 
  X דרום:
  Y    צפון:

 Z מרכז: 
 11גיל 

 8מספר השחקניות בגמר:
הודא  10ת גיל אלופכן ו ,רונית לויטן 12הראשונה במד כושר ואלופת גיל עולות אוטומטית: 

 קאסם.
 Xדרום: 
 Y צפון: 
  Z מרכז:

 
 :13גיל 

 ))שיטת ליגה6מספר השחקניות בגמר:
 הראשונה במד כושר אנסטסיה וולרעולות אוטומטית: 

 X דרום: 
 Y  צפון: 
  Z   מרכז:

 
 15גיל 

 ()שיטת ליגה4מספר השחקניות בגמר: 
 טל פרי. 14ואלופת גיל  עולות אוטומטית: עדי צימרמן

  X דרום:
 Y צפון: 
  Z  מרכז:

 בכל הגילאיות:  X Y Zכללים לחישוב 
  מהמקומות בגמר יחולקו שווה בשווה 3חיזוק פריפריה:  א.

 בין המחוזות, מקום אחד לכל מחוז.

  הראשונים 12שחקנים שמדורגים ב 2על כל  -מקומות 6 ברמה:   התחשבות ב.

 המוקדמות( יקבל המחוז מקום אחד בגמר )במקרה של מספר לא זוגי,)מכל משתתפי 



 ., העיגול למעלה או למטה12-מ 3למשל 

לאחר שיתברר סופית מספר הילדות שהגיעו  8.12.2015יעשה ביום שלישי  X,Y,Zהחישוב המדויק של 
 !3לפני תחילת סבוב  9.12.2015בפועל לכל מחוז ומה רמתם ויפורסם לילדים ביום שני 

 .עלה גם כןתה תשעל ם עם אותו מספר נקודות כמו האחרונהסייכמו כן כל מי שת

  ועדת הנוער שומרת להעצמה את הזכות להגדיל את מספר המקומות בגמר שפורסמו לעיל

 לבנים ולבנות לפי שיקול דעתה המקצועי.

 ג. הנחיות למקרים מיוחדים בהגרלות ותנאי עליה לגמר במקרים מיוחדים. 

. במידה ואין כמות נרשמים מספקת לאחת הקטגוריות או יותר במחוז מסוים יהיה ערבוב מגדרי לפני 1

 ערבוב גילאי. כלומר הבנות תשחקנה באליפות הפתוחה באותה קטגוריית גיל. 

. במידה וזה המצב מנהל התחרות ידאג להגריל ידנית את הבנות זו מול זו בסיבובים הראשונים על 2

 שיהיו תוצאות משחקים ביניהן.מנת להבטיח 

י במידה והנהלת התחרות נאלצת לערבב בין גילאים, תערוך באותה צורה את ההגרלה בין שחקנ .3

 . 1-2אותו גיל וכן הלאה על פי סעיפים 

 כמובן שהעדיפות הגדולה היא שכל מחוז יצליח להעמיד כמות שחקנים מספקת לכל הקטגוריות. 

 בהצלחה לכל השחקנים
 

 ליאור איזנברג
 יו"ר ועדת הנוער

 


