כללי דירוג השופטים של האיגוד הישראלי לשחמט (בתוקף מ 11-באוקטובר )2020
התארים שהאיגוד מעניק ,באמצעות ועדת החוקה והשיפוט שלו ,הם שופט לאומי (ש"ל) ושופט
מוסמך (ש"מ) .התארים המוענקים תקפים לכל החיים.
לצורך קבלת דרגת השיפוט ,יש לחתום על כתב הסכמה לבדיקת מידע פלילי ,בהתאם לדרישת משרד
התרבות והספורט .מומלץ לחתום על הטופס מראש ,על מנת לא לעכב את קבלת הדרגה.
הדרישות לתואר שופט מוסמך (ש"מ):
.1

ידיעה מקיפה של חוקת השחמט ושל הכללים הבסיסיים לניהול תחרויות ,עקרונות
השיטה השווייצרית ושיטת הליגה וכדומה

.2

אובייקטיביות ,יושר ,מקצועיות ,תקשורת ויחסי אנוש נאותים שהופגנו לכל אורך פעילותו
של המועמד כעוזר שופט.

.3

ידיעה מספקת בשפה העברית ,לפחות ברמה של שיחה ,וכן של מונחי השחמט בלפחות
אחת השפות המדוברות בישראל – עברית ,ערבית ,רוסית ,אנגלית וכו'.

.4

יכולת להפעיל לפחות סוג אחד של שעוני שחמט אלקטרוניים.

.5

"ציונים" = ניסיון כעוזר שופט בלפחות שלושה אירועי שחמט ,שתוצאותיהם נחשב לצרכי
מד הכושר הישראלי .אחד ,לפחות ,משלושת האירועים חייב להיות בקצב רגיל ואחד,
לפחות ,בקצב של שחמט מהיר (כהגדרתו בחוקת השחמט של פיד"ה) .תוקף כל ציון הוא
ארבע שנים מתאריך סיום האירוע .אירוע שבו יש יותר מתחרות אחת בו זמנית (באותם
תאריכים) ייחשב כאירוע אחד.

 .6המלצות  /חוות דעת על האמור בסעיפים  4-1לעיל משופט פעיל בעל דרגת שופט לאומי ,לפחות,
וכן מהשופט שלצדו שימש המועמד כעוזר בלפחות אחד משלושת האירועים הנזכרים בסעיף  5לעיל.
 .7השתתפות ביום עיון ,קורס או סמינר מטעם האיגוד הישראלי לשחמט ועמידה בהצלחה (בציון של
לפחות  )60%במבחן מטעם ועדת החוקה והשיפוט .תוקף הציון במבחן הוא לשנתיים.
 .8בעל ניסיון תחרותי כשחקן בלפחות ארבע תחרויות שחושבו למד הכושר הישראלי ו/או הבינלאומי
(בקצב רגיל או בקצב מהיר – כהגדרתו בחוקת השחמט של פיד"ה) .השתתפות בחמישה משחקי
ליגה תיחשב כהשתתפות בתחרות אחת.
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 .9במקרים מיוחדים ,דוגמת עולים חדשים ,רשאית הועדה ,בתמיכת כל חבריה ,להעניק דרגת שופט
מוסמך מנימוקים שירשמו.
 .10אדם לא יקבל דרגת שופט מוסמך טרם הגיעו לגיל .16

הדרישות לתואר שופט לאומי (ש"ל):
 .1ידיעה מקיפה של חוקת השחמט ,כללי ניהול תחרויות ,עקרונות השיטה השווייצרית ושיטת הליגה,
מערכת הדירוג הישראלית וכדומה.
 .2אובייקטיביות ,יושר ,מקצועיות ,תקשורת ויחסי אנוש נאותים ,שהופגנו לכל אורך פעילותו של
המועמד כשופט מוסמך.
 .3ידיעה מקיפה של השפה העברית ,לפחות ברמה של שיחה; וכן של מונחי השחמט בלפחות אחת
מהשפות הרשמיות של פיד"ה.
 .4יכולת להפעיל שעוני שחמט אלקטרוניים מסוגים שונים ובשיטות שונות וכן ידע בהפעלת תוכנה
שווייצרית.
" .5ציונים" = ניסיון כשופט מוסמך בלפחות ארבעה אירועים ,שתוצאותיהם נחשבולמד הכושר
הישראלי ו/או הבינלאומי .שניים ,לפחות ,מארבעת האירועים חייבים להיות בקצב רגיל ואחד ,לפחות,
בקצב של שחמט מהיר או שחמט בזק (כהגדרתם בחוקת השחמט של פיד"ה) .לפחות אחד מהציונים
חייב להיות מתוך האירועים הבאים :חצי גמר או גמר אליפות הארץ לבוגרים ,גמר אליפות הארץ
לנוער ,תחרות בקצב רגיל שבה משתתפים לפחות  10שחקנים בעלי מד כושר  2000ומעלה .תוקף
כל ציון הוא ארבע שנים מתאריך סיום האירוע.
 .6המלצות  /חוות דעת על האמור בסעיפים  4-1לעיל משופט פעיל בעל דרגת שופט פיד"ה ,לפחות,
וכן מהשופט שלצדו שפט המועמד כשופט מוסמך בלפחות שניים מארבעת האירועים הנזכרים בסעיף
 5לעיל.
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 .7השתתפות בסמינר/קורס מטעם ועדת החוקה והשיפוט של האיגוד ועמידה בהצלחה (בציון של
לפחות  )70%במבחן מטעם ועדת החוקה והשיפוט .תוקף הציון במבחן הוא לשנתיים.
 .8כל הציונים לתואר ש"ל ,לרבות במבחן ,צריכים להיות שונים מאלה ששימשו לצורך התואר ש"מ,
וצריכים להיות מושגים לאחר שהתואר ש"מ כבר הוענק למועמד.
 .9במקרים מיוחדים ,דוגמת עולים חדשים ,רשאית הועדה ,בתמיכת כל חבריה ובאישור הנהלת
האיגוד ,להעניק דרגת שופט לאומי מנימוקים שירשמו.
 .10אדם לא יקבל דרגת שופט לאומי טרם הגיעו לגיל .18
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