תקנון שחמט
כללי
 .1הוראות תקנון זה ,הינן ייחודיות לענף השח  -מט ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי.

 .2משחקי השחמט י תנהלו בהתאם לחוקי פ .י.ד.א .והאיגוד הישראלי לשחמט  ,להוציא חוקים
מיוחדים המפורטים בתקנון זה.

 .3כל בעיה מקצועית שתתעורר ואין לה סעיף מתאים בתקנון זה

 ,פתרונה ייקבע לפי תקנון

איגוד השחמט.

המשתתפים
 .4כל קבוצה המשתתפת במשחקי הליגה חייבת להעביר רשימה של  4-8שחקנים ,בעלי כרטיסי
ליגה תקפים  ,על שמותיהם המלאים  .כמו כן  ,יש לצרף את שמו המלא של האחראי לקבוצה
וכתובת מלאה של מקום העבודה.

 .5בכל אחד מסיבובי הליגה  ,רשאית קבוצה לשתף רק שחקן אחד שמד הכושר שלו הידוע לפני
תחילת משחקי הליגה ,היה שווה או גבוה מ 2100 -נקודות.
אם במהלך משחקי הליגה מד הכושר של שחקנים נוספים של הקבוצה י היה שווה ל 2100 -
נקודות או יותר  ,הם יהיו רשאים להשתתף כאילו מד הכושר לא עלה ובמקרה כזה תהיה
רשאית הקבוצה לשתף יותר משחקן אחד בעל מד כושר השווה או גבוה מ 2100 -נקודות.

לפני התחרות
 .6לפני תחילת כל משחק ,תגיש כל קבוצה לשופט את כרטיסי הליגה של השחקנים האמורים
להשתתף באותו משחק.
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 .7כל משחק יחל בשעה שנקבעה לו  .על כל קבוצה להגיע לאולם בו מיועד להתקיים המשחק ,
 45דקות לפני תחילת המשחק  .לא תגיע אחת הקבוצות בזמן שנקבע לפתיחת המשחק  ,או
שהרכבה יהיה פחות מ -

 2שחקנים ,ימתין השופט  15דקות מעבר לזמן שנקבע לתחילת

המשחק ואם לא התייצבה קבוצה בהרכב כאמור לעיל  ,יהיה גורל המשחק כאמור בתקנון זה
להלן.

כללי התחרות

 .8שיטת המשחקים תיקבע ע "י הוועדה המארגנת במחוז ובספורטיאדה ע "י מטה הספורטיאדה ,
בהתאם למספר הקבוצות שנרשמו למשחקים.

 .9משחקי הליגה יתקיימו על  4לוחות ,כאשר צבע הכלים של השחקנים ישתנה לסירוגין.

 .01מנהל התחרות יקבע את קצב המשחק.

 .11קבוצה אשר תופיע למשחק בפחות מ 2 -שחקנים ,לא תהיה רשאית להשתתף באותו תחרות
וייפסק נגדה הפסד טכני בגין אי-הופעה.

 .21על כל קבוצה להביא למשחקים לפחות  2מערכות שחמט בגודל סביר  ,ו 2 -שעוני שחמט
תקינים.

 .31הישג כל קבוצה נמדד אך ורק לפי מספר הנקודות שהושגו ע "י שחקניה  .במקרה של מספר
נקודות שווה ,קובעים הכללים להתרת שוויון של האיגוד הישראלי לשחמט.

 .41פסיקתו של מנהל התחרות תהיה סופית ,בכל דבר ועניין ואין עליה עוררין.
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