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 : החלטות

ברוב  קבוצות. הוחלט    10ל  לחילופין היא תגדל  או קבוצות   8שבליגה עילית יישארו  ות: הצע  2 והתקבל  .1

 . קבוצות בליגה עילית לנשים   8קבוצות עולות, כך שיישארו   2קבוצות יורדות ו 2ש קולות 

 

 רשימות שחקניות לפני סיבוב ראשון של הליגה כדי למנוע רישום של הוחלט לחייב קבוצות לעדכן   

 . אושר פה אחדחקניות שמעלות מד כושר ולא משחקות.  ש

 עידן הציע לארח גביע מדינה לנשים. הוא יציע תאריך. 

 מנהלת הליגה ישיבה של פרוטוקול 

 סדר יום: 

   ליגה עילית לנשים  . 1

 צירוף של שחקני שחמט פליטים/עולים לליגות.  2

 החזרת קנסות שבוטלו עקב קורונה.  . 3

 העברת שחקנים בין קבוצות.  4

 סיבוב ששוחק בליגה לאומית פרסום הרכבים  . 5

 כללים לגביע המדינה        .6

 .        מועד סופי להשלמת משחקי ליגות שלא שוחקו בזמן. 7

 דיון בנושא תיקו בסיבוב אחרון בליגה לאומית.          .8

 .        שינויים בכללי הליגה לשנה הבאה. 9

:  תאריך הדיון 

03.05.2022 

, עידן לביא, יבגני  גיל בורוחובסקי, עמירם קפלן, יואל תמנליס:  מנהלתחברי המשתתפים:  

 דינה זלטין  – הליגה  ת קרסיק. מנהל

 

בית  : מקום הדיון

השחמט, רח טאגור  

 , תל אביב  26

 דינה זלטין : רשם

 ----------    נעדרים: 

 אילנה דוד    :מוזמנים
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אילנה   .  30.06-01.07.2022תאריכים לליגה עילית  הוחלט להוציא מכרז לאירוח ליגה עילית לנשים.

 בקרבת מקום לינה לנוחות המשחקות.  ביקשה לתת עדיפות למי שיציע מקום משחקים 

  .א' הוחלט לאפשר לשחקנים עולים/פליטים מרוסיה/אוקראינה להצטרף למשחקי ליגה מליגה ג' עד   .2

 אושר פה אחד 

 פה אחד. התקבל .  5וב בבעניין קנסות הוחלט שחוזרים לסטנדרט של הליגה אחרי סי .3

 

 אושר פה אחד .  7העברת שחקנים עד סיבוב הוחלט לאשר  .4

 הוחלט להכניס לתקנון ליגה לאומית לשנה הבאה דרישה לפרסם הרכבים   .5

 אושר פה אחד באותו יום.   18:00של סיבוב ששוחק ביום שישי עד השעה 

 . אושר פה אחדביע מדינה. הוחלט להכין תקנון ג .6

 ה למאי. אחרי תאריך הז 25הוחלט לאפשר להשלים משחקי ליגה שלא שוחקו עדיין עד ה .7
 . אושר פה אחד. שאר השינויים לפי תקנון הליגה. 1-5לא יתאפשרו דחיות של סיבובים 

בסיבוב האחרון של הליגה הלאומית )תיקו   3:3התקיים דיון מקיף על חוקיות תוצאת התיקו  .8

קצר על כל הלוחות( תוצאה שלכאורה סוכמה מראש ואשר הבטיחה את השארותן של שתי 

 .  הקבוצות בליגה

 למרות החשדות ואי הנוחות המנהלת החליטה לא להתערב בתוצאה. 

,  2023חברי מינהלת הליגה מתבקשים להגיש את הצעותיהם לשינויים בכללי הליגה לשנת  .9

 לקראת דיון בנושא בישיבה הבאה.
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