
  זום -  2.1.216 –פרוטוקול ישיבת ועדת נוער 

, יבגני , ישראל כספי, אבי ברוך, עידן לביא, אהוד גולדברגניר קלאר (יו"ר), עודד רוס משתתפים:

  קרסיק, מתן פולג.

  עיקרי הדברים:

(מוקדמות אליפות הארץ לנוער, אליפות  חברי הועדה קיבלו סקירה על תחרויות חנוכה .1

בשח מהיר). בתחרויות אלו היו דברים טובים ופחות טובים ויש  7ועד גיל  6הארץ עד גיל 

לקחתם בחשבון כחלק מתוכנית עבודה. יש לציין שראשי האיגוד קיבלו דו"ח מפורט הכולל 

 בודה.מסקנות לצורך שיפור המצב הקיים והדברים יוכנסו בשוטף לתוכניות הע

אודות  בין יו"ר הועדה לבין מנכ"ל האיגוד חברי הועדה קיבלו סקירה אודות פגישה .2

 יבים והוצאה לפועל של פרוייקטים של חברי הועדה.תוכניות עבודה, תקצ

שנמצא בתהליכי בנייה מתקדמים  שנתי- חברי הועדה קיבלו סקירה אודות גאנט תלת .3

 ם להם הועדה נדרשת.ויתווה את לוחות הזמנים הכלליים של האירועי

בישיבות הקודמות הועדה העלתה מחשבה שיש להפריד את גמר  – בנות- הפרדת גמר בנים .4

!) בנות שמשקיעות ממרצן וזמנן, 14הבנים מגמר הבנות וזאת מאחר שיש לא מעט (השנה 

משחקות במוקדמות אליפות הארץ לנוער ומעפילות לשלבי הגמר. לצערן של אותן בנות, גמר 

מר הבנים מתקיימים באותה עת ולכן בנות רבות בוחרות לשחק בגמר הבנות. הבנות וג

הועדה תומכת בכך שלבנות שעולות מהמוקדמות תהיה האפשרות לשחק גם בגמר הבנים 

שייפגע מימון או הזכאות לטוס לאליפויות עולם/אירופה. הועדה תנסה לייצר מודל  מבלי

מול הנהלת האיגוד ובמקביל תשקול  ותפעל לאישורו היברידי הנוגע לזכאות לטיסה

 אלטרנטיבות לקיום גמר הבנות במועדים שונים.

אליפות אירופה לבוגרים מסתיימת השנה  – ות אליפות אירופה לבוגרים וגמרים נוערהתנגש .5

(יום לפני תחילת גמרי הנוער). המצב הוא ששחקנים מסויימים (לרבות החזקים  6.4.21ב

ביותר בשנתונים הגבוהים) עשויים לבחור לטוס לאליפות אירופה מאחר ומקצועית התחרות 

למצוא פתרון יכולה לתרום להם יותר מאשר תחרות הגמר המקומית. אי לכך הועדה נדרשה 

לאותם שחקנים שאולי יבחרו לטוס. להלן ההצעות של חברי הועדה שיוצגו להנהלת האיגוד 

  במטרה לתמוך באותם שחקנים מובילים.

מאחר ובגילאים הבוגרים יותר, מד כושר הוא מדד שיחסית משקף את רמת  – כספיישראל 

ור שחקנים שבחרו לא לאליפויות אירופה/עולם לנוער עב אפשרות לטוס השחקן, יש לתת

  .להשתתף בגמרים המקומיים אך ללא מימון או במימון חלקי

אשר ייקבע את  לייצר מודל היברידי (חוזק בשנתון + מקום באליפות).קרא  – רוס עודד



  השחקנים הזכאים לטיסות. 

כל שנתון ושנתון ומתן תמיכה גדולה יותר בהתאם לחוזק  קרא לייצר מודל – לביאעידן 

 בעלי סיכוי גבוה יותר להישגים בזירה העולמית. לשחקנים

 השונים של חברי הועדה. בוצע חיתוך מצב בנוגע להתקדמות בפרוייקטים .6

אשר מטרתו שיפור רמת המשחקים והארגון בתחרויות  הוצג לועדה מסמך סטנדרטיזציה .7

הנוער של איגוד השחמט. המסמך יחייב את המארגנים לפעול על פי אמות המידה שנקבעו על 

להצביע בעד או נגד המסמך שיתפרסם  21.1.22ידי הועדה. חברי הועדה קיבלו הזדמנות עד ה

 בהמשך.

   - הסטנדרטיזציה הערות אודות מסמך  .א

עבור כל אחד מהרעיונות יש להריץ  – הנסגרים מראש התיקואיםתופעת מיגור 

  פיילוט.

  לא לתת משחקים מהירים עד ההכרעה.א –לא לקבל תיקו כתיקו . 1

  רעיון מעניין. –) 5,2,0או  3,1,0שיטת ניקוד (. 2

  יימת את הבעיה וצריך להשאיר אותם.חוקי סופיה פותרים ברמה מסו

במקום שיטת  DELAYיבגני קרסיק הציע לבצע פיילוט בשימוש שיטת  – קצב זמן

 פישר מבחינת השעונים.

 –חברי הועדה הצביעו לאישורו של מסמך הסטנדרטיזציה   .ב

ניר קלאר, עודד רוס, אבי ברוך, ישראל כספי, אהוד גולדברג, עידן לביא, מתן בעד: 

  יבגני קרסיק.פולג, 

  טל בורנשטיין. נמנע:

בהתאם למסמך הסטנדרטיזציה שעליו תמליץ הועדה לראשי האיגוד, הוכן גם דו"ח   .ג

ביקורת למילוי ע"י חברי ועדת הנוער, שמטרתו לעקוב אחר איכות תחרויות הנוער 

ולא  מסמך זה יהיה מסמך פנימיבארץ ולוודא כי אלו אכן עומדות בסטנדרט הנדרש. 

 יפורסם.

שא אשר נמצא בסמכות הועדה או להציע הצעות ייעול על יתן לפנות ליו"ר ועדת נוער בכל נונ .8

או על ידי מילוי הטופס המקוון בלינק הבא:  ICYC2021@gmail.comלידי שליחת מייל 

https://forms.gle/PpDfE8r3py3Sqtrd6.  

  קלאר              ניר 

  הנוער  ועדת  יו"ר

  בשם חברי הועדה


