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 2021שינויים בתקנון הליגה לקראת 

לקצר את מרווח הזמן שבין סיום רישום מאוחר של שחקנים לבין פתיחת הסיבוב הרביעי הוחלט  .1

 יום בתקנון( 21)במקום   ימים 7לבליגות 

וטס \הוחלט שבסיבובים מרוכזים בליגה לאומית לדרוש ממנהלי הקבוצות לשלוח את ההרכבים במייל .2

הוחלט גם להטיל קנס של   רבע שעה לפני פתיחת הסיבוב.מנהל הסיבוב המרוכז \סמס לשופט\אפ

 ₪ על קבוצה שלא תשלח את ההרכב בזמן.   100

  2לא לאפשר לקבוצה להופיע עם את הוראת השעה לימי הקורונה ו 2021הוחלט לבטל בעונת  .3

בפרק ו, לחוקי הליגה יהיה תקף גם   2בליגה ארצית, כלומר סעיף  3ג',  –שחקנים בלבד בליגות א' 

 ללא שינוי.  2021בעונה 

את הוראת השעה לימי הקורונה ולהחזיר את כללי ההרחקה של קבוצות   2021הוחלט לבטל בעונת  .4

בפרק ח' בכללי   4יה לפני ימי הקורונה, כלומר סעיף מהליגה בעקבות הפסדים טכניים למצב שה

 ללא שינוי.  2021הליגה יהיה תקף גם בעונה  

הוחלט לאפשר פיצול מפגשים בליגות ג בלבד, באישור שני המנהלים ובהודעה למנהל הליגה, וזאת   .5

 שעות מהמועד המקורי.   24בתנאי שכל המשחקים יתקיימו במרווח זמן של  

a. ו( 4, סעיף הנוסח הקיים )פרק ה 
אין לשנות מועד קרב בודד מתוך מפגש ולקיימו במועד אחר מזה שבו מתקיימים שאר  

 הקרבות באותו מפגש.
b.  :הנוסח המוצע 

אין לשנות מועד קרב בודד מתוך מפגש ולקיימו במועד אחר מזה שבו מתקיימים שאר  
, פרט לליגות ג' שבהן יתאפשר פיצול מפגש בהסכמת מנהלי שני  הקרבות באותו מפגש

שעות מתאריך  24המועדונים ובאישור מנהל הליגה, כך שכל המשחקים יושלמו בתוך 
 המפגש המקורי. 

באישור מנהל הליגה, בהסכמת שני המועדונים.   –הוחלט לאפשר לדחות מפגשים )כולל ליגה ארצית(  .6

 בוב האחרון. לא תתאפשר דחיה של משחקי הסי

a.  סדר קרבות ומפגשים(  –הנוסח הקיים )סעיף ג בפרק ה 
ג' רשאיות להגיש בקשה לדחיית המפגש ביניהן. הבקשה  או שתי קבוצות בליגה א', ב',

  שעות לפני המועד שנקבע למפגש. 72 מלא יאוחר למנהל הליגה, דרך אתר האיגוד, תוגש 
אישור הבקשה ייקבע למפגש מועד במקרה של מנהל הליגה יחליט על אישור הבקשה. 

חדש, אשר יקדם למועד סיבוב הליגה הבא. בסיבוב האחרון לא ניתן להגיש בקשה כנ"ל 
 לדחיית מפגש

b.  :הנוסח המוצע 
ג' רשאיות להגיש בקשה לדחיית המפגש ביניהן.  או א', ב', ,ארציתשתי קבוצות בליגה 

שעות לפני המועד שנקבע   72 מלא יאוחר למנהל הליגה, דרך אתר האיגוד, הבקשה תוגש 
במקרה של אישור הבקשה ייקבע למפגש  מנהל הליגה יחליט על אישור הבקשה.  למפגש.

להגיש בקשה מועד חדש, אשר יקדם למועד סיבוב הליגה הבא. בסיבוב האחרון לא ניתן 
 כנ"ל לדחיית מפגש

 

א לכללי הליגה הוחלט להקטין את המרחק המזכה את הקבוצה האורחת בזכות  12בפרק ה סעיף  .7

ק"מ, כאשר המרחק יקבע כאורך מסלול הנסיעה הקצר ביותר בין המועדונים.  50איחור בחצי שעה ל 

 הניסוח החדש של הסעיף הוא: 
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a.  שישי( תהיה זכות איחור של חצי שעה במשחקים הנערכים בימי חול )להוציא יום
 ק"מ.  50 לקבוצות אורחות הנוסעות למרחקים העולים על

מנהל הליגה לשבץ קב' חדשה לליגה ב' כדי להשלים את המחוז מותנה בזאת שקבוצות  להסמיך את  .8

 בליגה ג' כולן וויתרו על ההזמנה למילוי מקום 

מינימאלי לקבוצה בליגה יקוזז    כרטיסי שחמטאיבחישוב דרישת פרק ג יתווסף המשפט " 9לסעיף  .9

 " של המועדון שבאותה רמת ליגהאחרות בקבוצות כרטיסי שחמטאי עודף 

  9ישחקו בליגה העילית לנשים לפחות   2021. בשנת  2020לבטל את הליגה העילית לנשים לשנת   .10

. כללי הליגה המלאים  2020העולות מהארציות בשנת  3ו  2020מהליגה העילית של  6  –קבוצות 

   יסוכמו בשיתוף ועדת נשים בתקופה הקרובה.

תקבל כל קבוצה בליגה    2021לאשר את שינוי הניקוד בליגה הלאומית לשנת ניסיון אחת. בשנת   .11

נקודות על ניצחון קבוצתי, נקודה אחת במקרה של תיקו ואפס נקודות במקרה של הפסד.   2הלאומית  

ולליגה הלאומית בלבד. בעונה הבאה תידון האפשרות להמשיך   בלבד 2021ההחלטה תקפה לשנת  

 את השיטה החדשה בליגה הלאומית והרחבתה לליגות נמוכות יותר.

 השינויים הנדרשים בתקנון הליגה לצורך מימוש החלטה זו: 

 ב יבוצע השינוי הבא: 26בפרק ה סעיף 

ות האישיות שהשיגה בכל  הניקוד הכולל של קבוצה מסוימת יהיה מורכב מסך הנקוד נוסח ישן:

)ז( וסך הנקודות שהופחתו ממאזנה  - מפגשיה, סך נקודות הבונוס שהשיגה בכל מפגשיה על פי ס"ק )ג(

 . לכללי הליגהעקב עונשים שהוטלו עליה בהתאם 

הניקוד הכולל של קבוצה מסוימת יהיה מורכב   : בכל הליגות פרט לליגה הלאומית לבוגריםנוסח חדש

מסך הנקודות האישיות שהשיגה בכל מפגשיה, סך נקודות הבונוס שהשיגה בכל מפגשיה על פי ס"ק  

 לכללי הליגה)ז( וסך הנקודות שהופחתו ממאזנה עקב עונשים שהוטלו עליה בהתאם -)ג(

 

 ג יבוצע השינוי הבא: 26בפרק ה סעיף 

נקודות אישיות או יותר במפגש מסוים,   3.5הלאומית תקבל כל קבוצה שהשיגה  בליגה נוסח ישן: 

 נקודת בונוס אחת. 

,  קבוצתיות נקודות 2תקבל   ומעלה נקודות אישיות 3.5בליגה הלאומית, קבוצה שתשיג נוסח חדש: 

  0נקודות תקבל   3נקודות אישיות תקבל נקודה אחת, וקבוצה שתשיג פחות מ  3קבוצה שתשיג  

 נקודות.

 

הוספת שחקנים לקבוצה    –הוחלט לאשר שינויים של הרגע האחרון בהרכב הקבוצות בגביע המדינה  .12

תחילת   מועדעד שעתיים לפני ות שינויים ישלחו למנהל התחר, מתוך המועדון. עד שני שינויים לקבוצה

   התחרות. 

 ב. נוסח ישן: 25פרק ה' סעיף  .13
, אם לחייב קבוצות הקשורות במאבקים ולמנהל הליגה תהיה זכות להחליט, לפי שיקול דעת

ד אחיד שייקבע לסיבוב האחרון, ובלבד שקבוצה שהוכרה ע"י  לעלייה ו/או לירידה לשחק במוע
 מנהל הליגה כקבוצה דתית לא תחויב לשחק בשבת. 

 נוסח חדש:
 בכל סיבוב אחר.  כמולמען הסר ספק, גם בסיבוב האחרון ימי המשחק יהיו חמישי או שבת 

 ה1פרק ד', סעיף  .14
 הנוסח הקיים: 
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ביולי הקודם למועד סיום   31ולמועדונו, לא יאוחר מתאריך הודיע בכתב לאיגוד השחמט השחקן 
ההרשמה, על רצונו לפרוש מהמועדון בו שיחק בעונה הקודמת. סעיף זה לא יחול על שחקן, שבינו  

 לבין מועדונו קיים הסכם מחייב לפיו השחקן ממשיך לשחק במועדונו גם בעונה הבאה. 
 החדש: הנוסח 

ביולי הקודם למועד סיום   31ולמועדונו, לא יאוחר מתאריך הודיע בכתב לאיגוד השחמט השחקן 
. אם מדובר בשחקן נוער, השחקן ההרשמה, על רצונו לפרוש מהמועדון בו שיחק בעונה הקודמת

סעיף זה  . או במועדון הישן או במועדון החדש לפי החלטתובליגת הנוער של אותה שנה יוכל לשחק 
קיים הסכם מחייב לפיו השחקן ממשיך לשחק במועדונו גם   לא יחול על שחקן, שבינו לבין מועדונו

 בעונה הבאה. 
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