
  מסמך דרישות ועדת נוער לקיום תחרויות נוער של איגוד השחמט

  תחרויות אישיות

כמות   מחיר  תחרות
  סיבובים

קצב 
  שוברי שיוויון  זמן

שוברי 
שיוויון 

במקרה של 
  שיטת ליגה 

ועדת 
  ערעורים 

ועדת 
  חריגים

כמות 
  ימים

דיווח למד 
כושר 

(בינלאומי 
/ ישראלי 

/ לא 
  לדיווח)

מוקדמות 
אליפות 
הארץ 
  לנוער

  50+10  6  ש"ח 160

 .1-בוכהולץ קאט .1
 בוכהולץ. .2
 מספר נצחונות .3
 פרפורמנס. .4
קרב בין - קיום דו .5

  השחקנים.

 ברגר .1
תוצאה  .2

בין 
 שחקנים

מספר  .3
  נצחונות

ועדת 
  )*( נוער

ועדת 
  נוער

ימים,  3
2 

סיבובים 
  ביום

ישראלי 
  בינלאומיו

גמר 
אליפות 
הארץ 
  לנוער

180-240  9  90+30  

 .1-בוכהולץ קאט .1
 בוכהולץ. .2
 מספר נצחונות .3
 פרפורמנס. .4
קרב בין - קיום דו .5

  השחקנים.

 ברגר .1
תוצאה  .2

בין 
 שחקנים

מספר  .3
  נצחונות

ועדת 
  (*) נוער

ועדת 
  נוער

6-7 
-1ימים, 

2 
סיבובים 

  ביום

ישראלי 
  ובינלאומי

אליפות 
הארץ עד 

  6גיל 
  15+5  6  ש"ח 70

 .1-בוכהולץ קאט .1
 בוכהולץ. .2
 מספר נצחונות .3
 פרפורמנס. .4
קרב בין - קיום דו .5

  השחקנים.

  לא רלוונטי

 –לא 
החלטת 
שופט 
היא 
  סופית

אין 
  צורך

  ישראלי  יומי- חד

  ים שנסגרים מראש אז מומלץ להשתמש עוזר למזער את תופעת התיקוי –חוקי סופיה
) על מנת 3,1,0בשיטה. ועדת נוער תקיים פיילוט בנוגע לשיטת ניקוד שתעדף נצחונות (

  למגר את התופעה. לנסות להמשיך

  שופטים מוסמכים לפחות שאינם  3אך ורק במקרה בו ועדת נוער בעלת  - ועדת ערעורים
 חלק מהנהלת התחרות.

 ) עבור תוצאות טכניותBYE נקודה. 0.5) יש לתת לשחקן 

 רי ושמשו שובי הסיבובים ינו פחות מכפול ממספרבתחרות עם מספר משתתפים שה
  משתתפים). 16ים, פחות מבסיבו 9שיוויון משיטת ליגה (לדוגמא, בתחרות של 

 סיבובים. 7ליגה של שחקנים תושמש שיטת  8בתחרות של 

  תחרויות קבוצתיות

כמות   תחרות
  סיבובים

קצב 
  זמן

  שוברי שיוויון

שוברי 
שיוויון 
במקרה 

של 
שיטת 

  ליגה

ועדת 
ערעורים 
  (כן/לא)

ועדת 
חריגי

  ם
  כמות ימים

דיווח למד 
כושר 

(בינלאומי / 
ישראלי / לא 

  לדיווח)

אליפות 
הארץ 

לקבוצות 
, 8עד גיל 

10 ,12  

6  15+5  

מפגש ישיר בין  .1
(בית  הקבוצות

 פנימי).
 1-בוכהולץ קאט .2

 קבוצתי.
 בוכהולץ קבוצתי. .3
מספר נצחונות  .4

 קבוצתיים. 
התוצאה העדיפה  .5

  בלוח הגבוה יותר.

לא 
  רלוונטי

 –לא 
החלטת 
שופט 
היא 
  סופית

אין 
  יומי- חד  צורך

 8בגיל 
ישראלי 

  בלבד.
בגילאים 

נתון  10+12
להחלטת 

  האיגוד



  



אליפות 
הארץ 

לקבוצות 
, 14עד גיל 
18  

  14ב 9
  50+10  18ב 7

מפגש ישיר בין  .1
הקבוצות (בית 

 פנימי).
 1-בוכהולץ קאט .2

 קבוצתי.
 בוכהולץ קבוצתי. .3
מספר נצחונות  .4

 קבוצתיים.
התוצאה העדיפה  .5

  .בלוח הגבוה יותר

לא 
  רלוונטי

ועדת 
  (*) נוער

אין 
  צורך

ימים  3/4
כולל לינה, 

2-3 
משחקים 

  ביום

ישראלי 
  ובינלאומי

גביע 
המדינה 
לקבוצות 

, 14עד גיל 
18  

9  3+2  

מפגש ישיר בין  .1
הקבוצות (בית 

 פנימי).
 1-בוכהולץ קאט .2

 קבוצתי.
 בוכהולץ קבוצתי. .3
מספר נצחונות  .4

 קבוצתיים.
התוצאה העדיפה  .5

  .בלוח הגבוה יותר

לא 
אין   לא  רלוונטי

  צורך

כחלק 
מהאליפות 
  הקבוצתית

החלטת 
המארגן 
בשיתוף 
  האיגוד

    

 ) עבור תוצאות טכניותBYE (נק'. 2 יש לתת לקבוצה 

  אליפות הארץ לקבוצות עד גילבלמעט  בניקוד אישיבאליפויות קבוצתיות יבוצע שימוש 
  .ניקוד קבוצתישם יבוצע שימוש ב 18

  נושאים כלליים:

  לוחות זמנים לניהול תחרות: .1
 לפחות חודש מראש. - פרסום הזמנה

  ימים לפני התחרות. 5עד  – זמני רישום מוקדם
  ש"ח (נתון להחלטת מנהל התחרות). 50עד  – תוספת תשלום מאוחר

  דקות לפני הטקס הפתיחה. 15-60 – התייצבות
  דקות לכל היותר. 10-20 – טקס הפתיחה
  במקביל לטקס פתיחה. – פרסום הגרלה

(מאחרים שלא הודיעו על איחור לא ישובצו  מיד לאחר טקס פתיחה  - תחילת משחקים
  בהגרלה).

  
  : מכתב מקדים .2

י אודות התחרות שאינו כתוב בהזמנה. הינו מכתב המאפשר מתן מידע כללמכתב מקדים 
המכתב מקל על המארגן בכך שהוא מבעוד מועד עונה על לא מעט שאלות שעשויות לצוץ 

בזמן התחרות. את המכתב המקדים יש לשלוח לראשי מועדונים במקרה של אליפות 
ישית. אם לא ניתן לשלוח קבוצתית ולכלל השחקנים (או הוריהם) במקרה של תחרות א

את המכתב במייל אישי/וואטסאפ לכל אחד מהמשתתפים אז יש לכל הפחות לפרסם 
אותו בצורה גלויה ולעדכן לגביו בטקס הפתיחה. להלן הנושאים שיש לציין במכתב 

 המקדים:
האם יש והאם בתשלום, איפה ניתן למצוא חניה במקרה של מצוקת  – חניה  .א

 חניה?
 פיי (אם יש).-רשת וייסיסמא ל –תקשורת   .ב
האם תהיה אפשרות לקניית מזון? כיבוד קל? פינת קפה? האם יש  –מזון   .ג

 מסעדות באיזור או מרכזים מסחריים עם אפשרויות לרכישת מזון?
 היכן יהיו מפורסמות ומתי יהיו מפורסמות. –הגרלות   .ד



הבהרה לגבי עמידה בזמנים, הודעה למארגן התחרות במקרה של  –זמנים   .ה
, לאיזה חדר יש להגיע, כיצד קליטת המשתתפים מתבצעת, איחור לרמה איחור

 של הפסד טכני.
 יסה לחדרי המשחקים / איזור צפיה.הגדרת נוהל כנ – כניסה לחדרי המשחקים  .ו
 האם יינתנו, האם יהיה ניתן לרכוש. – דפי/פנקסי רישום  .ז
 האם יינתנו. –כלי כתיבה   .ח
הודעה מיידית למנהל התחרות עם ציון מספר  –ביטולים של הרגע האחרון   .ט

 הפלאפון שלו.
 

 : מדד אובייקטיבי ואין לשנותו כרגע.מד חוזק .3
 

  :עלייה אוטומטית ממוקדמות .4
+ אלופי הארץ משנה  בהתאם לחוזק השנתון החלטת הועדה בכל שנה ושנהעל פי 

 .שעברה
  .שנתונםרמות מעל  2-3שחקנים שעלו אוטומטית רשאים לבחור לשחק בין 

 
   :שידור .5

 .לוחות בכל גיל 3מינימום  – לנוער גמר אליפות הארץ
  מפגשים ראשונים. 3מינימום  – 14אליפות הארץ לקבוצות עד גיל 
  מפגשים ראשונים. 3מינימום  – 18אליפות הארץ לקבוצות עד גיל 

 –להחלטת המארגן  מפגשים ראשונים 2 – )12, 10, 8(עד  יומיות-אליפויות קבוצתיות חד
  מבחינת הועדה זה בונוס.

 
  :מזנון + עלות כלכלה .6

חשוב שיהיה מזנון ויכולת לקנות אוכל, יש לוודא שאנחנו לא עושקים את ההורים שיש 
להם מספיק הוצאות על התחרויות (השתתפות, היעדרות מהעבודה, הסעות במקרים 

 רבים, ליווי מאמן).
 

   :חניה והגעה למקום .7
תחרויות במקומות אליהם מתאפשרת הגעה נוחה (בין אם בתחב"צ או יש לקיים 

  באוטו).
יש לוודא מספיק מקומות חניה עבור הורים. יש לוודא שמקומות החניה אינם בתשלום 

  לבן ניתן לדבר עם העירייה ולבקש נקודתית שלא ינתנו דו"חות).-(במקרה של כחול
 בזמן שילדיו בתחרות. ש"ח ליום עבור חניה 60הורה לא צריך לשלם עוד 

 
  ם הגרלות וזמנים כלליים של תחרות:פרסו .8

  אחת ליומיים לכל היותר החל משבועיים לפני התחרות. – פרסום רשימות משתתפים
  :פרסום הגרלות

  יש לפרסם מראש ככל הניתן. טת ליגהשיב
   שרי לאחר התייצבות השחקנים.יש לעלות בהקדם האפ שוויצריתשיטה ב

  .לא יאוחר מחצי שעה מתום הסיבוב םבין הסיבוביפרסום הגרלות 
  :הפסקות בין סיבובים

  שעה. –(ימים עם סיבוב כפול)  במוקדמות ובגמרים
  על פי הלו"ז הקבוע. – לקבוצות 18ו 14באליפות עד גיל 

 לתקתק כמה שניתן, אין צורך בהפסקה יזומה. – אליפויות החד יומיותב
 

 :(כמות רעש, ריווח, סוג הכלים, כיתות/אולם) תנאי משחק .9
 

  :חדר ניתוחים .10
חדרי ניתוח עבור השחקנים. חדרים אלו צריכים להכיל לוחות וכלים  1-2יש לשריין 

 לרווחת השחקנים לצורך ניתוחים.



  :חדר המתנה הורים .11
ההורים הם חלק בלתי נפרד מארגון התחרות. הורה שמוותר על יום עבודה (או לצורך 
העניין בוחר "לעבוד מהבית" כדי ללוות את ילדיו, ראוי שנספק לו לכל הפחות מקום 

טופ למשל. כמו כן ולא פחות חשוב, -מסודר בו הוא יכול לשבת, לשתות קפה ולפתוח לפ
קיום חדר הורים יוצר מקום אחד בו ההורים מחכים, זה מונע הסתובבות של הורים ליד 

 דים למצוא את הוריהם בתום המשחק.אולם/חדרי המשחקים ומקל על היל
 

  :ות כלליתנוח .12
 פיי, יש לדאוג לסיסמא עבור ההורים והמשתתפים.- אם במקום יש רשת ויי – פיי-ויי

יש לוודא כמות ראויה של חדרי שירותים ולשמור על נקיונם  – שירותים כמות חדרי
  השוטף!

יש לוודא שאולם/חדרי המשחקים נראים ראויים. זה לא נעים לשחק ליד  –ניקיון כללי 
ערימות של כוסות קפה שנשכחו, רצפה דביקה ממיץ פטל או חדר מסריח מאחר ולא 

  אוורר כראוי. אין צורך להיות פדנטיים אך יש לאפשר משחק בסביבה נעימה.
   . וט על הטמפרטורהניתן לשליש לוודא קיום תחרויות במקומות בהם  – מיזוג אוויר


