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  ) של האיגוד הישראלי לשחמטfair playנוהל פניות לוועדת "משחק הוגן" (

  

 עקרונות הנוהל: .1
o   לאפשר לכל מי שחושד ששחקן מסוים עובר על תקנון משחק הוגן להציג את טענותיו

 לוועדה מבלי לפגוע בשמו הטוב של השחקן שנגדו מתעורר החשד.  
o  ניים או אינפורמציה  עים אלקטרושימוש באמצחשדות ללקבוע תהליך אחיד לבדיקות של

ם רשמיים של האיגוד,  גם משחקים מקווני –שחמט  כתובה אסורה אחרת בזמן משחקי
 וגם במשחקים על הלוח הרגיל.  

o  ב  4להיענות להמלצת פיד"ה להקים וועדת "משחק הוגן" (סעיףcheating -Anti
regulations ( 

 סמכות  .2
o שראליים בתחרויות במקרים בהם החדשות הן נגד שחקנים י וןהועדה רשאית לד

 –שהתקיימו בישראל. אם מעורבים שחקנים זרים או שהאירוע התרחש מחוץ לישראל 
 ניתן לפנות לוועדה מקבילה של פיד"ה

 לונה הגשת ת .3
o   .כל אדם שיש לו מספר שחקן באיגוד הישראלי לשחמט רשאי לפנות לוועדה 
o על האדם ות, מתעורר בזמן התחרתחרות שחמט, \במידה ומתעורר חשד לשיבוש משחק

התחרות המדוברת. אין להעביר הראשי של לשופט  אך ורק המתלונן להעביר את תלונתו
 שום מידע לאף אדם אחר.  

o  להעביר  במידה ושופט התחרות ימצא לנכוןלאחר התחרות, או במידה והחשד מתעורר
   ,ליו"ר הועדה בלבד  בכתב, עליו לפנות לוועדה מקרה שהובא לידיעתו בזמן התחרות

 . תלונות שיגיעו בדרך אחרת לא יתקבלו
o  תלונה אף אדם אחר פרט  ואף לא ליידע על עצם הגשת היודגש כי אין להעביר את המידע

המידע לאדם אחר צפוי לעונשים על ידי  עדה עצמה. מי שיעביר את לשופט התחרות ולוו
   ועדת המשמעת של האיגוד. 

o  שה שלא  אם יתברר כי התלונה הוגו יאשר שהוא מבין שבמגיש התלונה יחתום על טופס
 המשחק. שהפר את כללי מעונש הצפוי לשחקן שאינו פחות לעונש,בתום לב, הוא חשוף 

 קירהח .4
o והטכנולוגיות כדי לחקור   מקצועיותולותיה ה הועדה תפעיל את מיטב שיקול דעתה, ואת יכ

במידת הצורך, לפי שיקול דעתה המקצועית, הועדה תפנה גם לוועדה את המקרה. 
 המקבילה בפיד"ה. 

  
  

  


