42/9/42

תקנון אס"א לטורניר שחמט
 .1כללי:
טורניר השחמט יתקיים במסגרת משחקי החורף באילת.
תקנון הענף מבוסס על חוקת פיד"א ,במידה ויש שינוי של אס"א השינוי מחייב ולא תקנון פיד"א.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2מבנה הטורניר:
הטורניר הוא טורניר מעורב (בנים ובנות).
התחרות תיערך בשיטת ליגה בת סיבוב אחד( .עד  6קבוצות) .במקרה של  7קבוצות ומעלה תיקבע
שיטת המשחקים במוקדמות (בתים) ובשלבי הגמר.

 .3הרשמות:
סטודנטים רשאים גם מליגת העל.
מינימום שחקנים להרשמה  , 3מקסימום שחקנים .8

 .4חוקי אס"א עבור הענף – אליפות קבוצתית
 .4.1המפגשים ייערכו על  4לוחות.
 .4.2כל ראש קבוצה יגיש בכתב רשימת שחקני קבוצתו לפי סדר הלוחות לפני פתיחת הסיבוב הראשון.
הרשימה תכלול עד  8שחקנים ותחייב למשך כל התחרות.
 .4.3קבוצה שתתייצב למפגש עם שני שחקנים או פחות ,יירשם לה הפסד טכני בשיעור .4:4
 .4.4קצב המשחקים  34דקות לשחקן למשחק כולו ללא תלות במספר המסעים( .אין חובת רישום) הנהלת
התחרות רשאית לשנות קצב זה עפ"י שיקול דעתה.
 .4.4המשחקים יתנהלו לפי כללי פיד"א לתחרויות בקצב כזה (נגעת-נסעת ,תיקו במקרה שאין לאיש
מהיריבים אפשרות תיאורטית לזכות במשחק וכו').
 .4.6סדר המשחקים יקבע במקום.
 .4.7שוויון נקודות בין קבוצות שיצברו אותו מספר נקודות ,יותר כדלקמן:
 .4.7.1לפי מספר הניצחונות הקבוצתיים.
 .4.7.2בהעדר הכרעה לפי קרטריון ( = )4.8.1לפי שקלול התוצאות האישיות בלוחות (לוח ראשון –
מס' הנקודות האישיות  ,X 4לוח שני – מס' הנקודות האישיות  X 3וכו').
 .4.7.3בהעדר הכרעה לפי קרטריון ( = )4.8.2לפי תוצאת המשחק בין המתמודדות.
 .4.7.4בהעדר הכרעה לפי קרטריון ( = )4.8.3לפי איכות הנקודות האישיות במשחק בין המתמודדות.
 .4.7.4בעדר הכרעה לפי קרטריון ( = )4.8.4ייערך דו-קרב בקצב "בזק" ( 4דקות לשחקן) בין
המתמודדות.

 .4חוקי אס"א עבור הענף – אליפות יחידים
 .4.1לא ייתנן ניקוד אס"א על אליפות היחידים.
 .4.2המשחקים יתנהלו בשיטת ליגה ,או בבתים .בהתאם למספר השחקנים שירשמו תיקבע השיטה ויוגרלו
המשחקים.
 .4.3המשחקים יהיו בקצב של  4דקות לשחקן לכל משחק ויתנהלו לפי חוקי פיד"א למשחק הבזק.
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 .6מנהלות הענף:
שיפוט:

וועדת שיפוט וערעורים של הענף תורכב ע"י הנהלת האליפות או רכז הענף.
ציוד:
יש לספק שולחנות משחק ,טופסי רישום ,מערכות משחק ואת השעונים הנדרשים.
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