ישיבת ועד –  7באוגוסט 2011
מקום :רמת אביב
נוכחים :כל חברי הוועד :מיכאל גרושקו ,אהרון הירשנזון ,פז עינת ,יוסי רטר ,שאול שמיר
רשם את הפרוטוקול :פז עינת
 .1נבחרת ישראל לאליפות העולם בפתרון בעיות שחמט
הנבחרת כוללת את שלושת הראשונים בתחרות גמר אליפות הארץ שנערכה לאחרונה בראשון לציון:
עופר קומאי )מקום ראשון( ,עומר פרידלנד ומרדכי צ'ובניק )מקום שני/שלישי משותף(.
במקרה ואחד מהשלושה לא יגיע יבחר כשלישי בנבחרת מי שיעשה את התוצאה הטובה ביותר בתחרות
הפתרונים הפתוחה בקונגרס באיטליה ,לפני אליפות העולם.
לגבי המשתתף הרביעי )פותר עצמאי שאינו שותף בנבחרת אך כל מדינה זכאית לשתף( יהיה זכאי לכך מי
שייעשה את התוצאה הטובה ביותר בתחרות הפתוחה.
בהתחשב בתקציב שעומד לרשות האיגוד )חלקו נחסך בשל העובדה שעריכת וריאנטים ואליפות הארץ
בפתרון בעיות נעשים בהתנדבות( הוחלט לתמוך בכל חבר נבחרת בסך של  ₪ 2000עבור הוצאות
הנסיעה והלינה בקונגרס )ארבעה חברים היו בעד והחמישי היה בעד סכום של לא יותר מ .(₪ 1500
ההחלטה היא לגבי שנה זאת בלבד ,בשנים הבאות יהיו דמי ההשתתפות בהתאם לתקציב שיעמוד לרשות
האיגוד.
 .2דו-קרב עם מדינה אחרת
ארגון הדו-קרב באחריות יוסי רטר .הנושא יטופל בקונגרס שיהיה באיטליה )קביעת מדינה וכו'(
הדו-קרב יהיה ב.2012-
 .3תחרות תמאטית פתוחה של ישראל בחיבור בעיות
התחרות תחל בתחילת  2012ותהיה פתוחה לכל המחברים בעולם .הנושא באחריות פז עינת ושאול
שמיר.
הכוונה היא להפוך תחרות כזאת למסורת ולערוך אותה אחת לתקופה )בין שנה לשנתים( בהתחשב
באירועים אחרים .תחרות זו אמורה להיות תחרות הדגל של האיגוד ומדינת ישראל )בהתאם לכך יקבעו
הנושאים ,המנהלים ,השופטים והפרסים(.
אנו מבקשים מהחברים להציע שם מתאים לתחרות זו.
פרטים יובאו לידיעת ואישור הוועד בתחילת אוקטובר השנה.
 .4קשר עם איגוד השחמט
נקבעה פגישה עם היושב ראש החדש של איגוד השחמט ,מר משה שלו .הפגישה תיערך ב 6-בספטמבר
השנה .נושאי הפגישה יקבעו על ידי הוועד ובהתייעצות עם חברים נוספים.
את האיגוד ייצגו פז עינת ושאול שמיר.
 .5שופטים לתחרות המתמדת  -וריאנטים
לגבי חלק מהמחלקות נקבעו שופטים ל .2011
חסרים שופטים לשנת  2011לתחומים של מט ב 2-רב מסעיות )כולל שנים קודמות( ומט לדעת .יוסי רטר
בסיוע פז עינת ינסו למצוא שופטים בקונגרס.
מיכאל גרושקו ידאג לשופט לבעיות אגדתיות לשנים  2006עד .2009
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 .6ספר הקומפוזיציה
פז עינת עדכן בנושא 6 :מחלקות גמורות והמחלקה השביעית והאחרונה )והגדולה מכולן ,מטי עזר(
בשלבי סיום העבודה .ההערכה היא שהספר יפורסם לקראת סוף השנה.
 .7אסיפה שנתית
ישנה כוונה לערוך את האסיפות השנתיות  ,החל מ ,2012-ביום חול – חול המועד פסח.
במסגרת הפגישה עם יו"ר האיגוד לשחמט תועלה בקשה להקצות לנו מקום קבוע לאסיפות האלה באזור
המרכז.
 .8תאריכי לידה של החברים
החברים מתבקשים לשלוח לאהרון הירשנזון את תאריכי הלידה שלהם )יום ,חודש ושנה(.
בכוונת הוועד לארגן אירועים לכבוד ימי הולדת של חברים )כל עשור למשל( ולהוציא מכתבי ברכה
חודשיים לחברים הרלוונטיים.
 .9הרחבת הפעילות בנושא תחרויות לפתרון בעיות
תבחן האפשרות להרחיב את הפעילות )תחרות פתרונים בנוסף לתחרויות הרגילות( .הכוונה היא
שהתחרות תכלול גם תחרות מסוג SOLVING SHOW
הוועד יתייעץ עם עופר קומאי לגבי תחרות כזאת.
הועלתה הצעה לערוך חצאי גמר אזוריים לאליפות הארץ.
 .10מכתב לאורי אבנר
אצל אורי נמצאים כנראה דברים השייכים לאיגוד )כגון :פנקסי שיקים ,חותמת של האיגוד וכדומה(
כמו כן יש אצל אורי סכום של ) ₪ 3200קופה קטנה ישנה( שכנגדם לא הגיש אורי קבלות.
מנגד ,יש חוב של האיגוד לאורי בגין עריכת וריאנטים וכדומה.
מזכיר הוועד ,שאול שמיר ,יוציא מכתב לאורי בנושא.
 .11פרסום פעילויות האיגוד בעיתונות
עיתונים בעברית )ידיעות ,מעריב ,הארץ( באחריות שאול שמיר
עיתונים ברוסית )ווסטי ,וכדומה( באחריות מיכאל גרושקו
חתומים:
פז עינת )רשם הפרוטוקול(
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שאול שמיר )מזכיר הוועד(
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