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 3102/32210מיום  9' מסעדה מקצועית ופרוטוקול ו
       

 .(חברי הועדה)פ "אורי חרל, דרור פולק, זאב קראוס, אלטרץ קדודי :משתתפים
                  .לקיןימיכאל ט, אבי סגל :מוזמנים

 . יתן וידרא :התנצל
 

ועדה המקצועית וקבעה ה ,לאור מכתבו של דודו מלכא בדבר קיום תחרויות אגודתיות
, השנתית של האיגוד ותיחשב לרנקינגאשר תופיע בתוכנית  קריטריונים לקיום תחרות אגודתית

 :כמפורט להלן
 שלא  03לפחות )ת שחקנים משלוש אגודות שונו 03מום יבתחרות חייבים לקחת חלק מינ.1
 .(מהאגודה המארחת   
 . כל השחקנים חייבים להיות בעלי כרטיס שחקן לעונת המשחקים הנוכחית. 0
 רשימת השופטים המאושרים הנמצא ב ,לפחות, אחדרשמי התחרות תתקיים בנוכחות שופט . 0

 .י האגוד"ע    
 .שולחנות 6התחרות תתקיים על מינימום  .4
 .ום תחרות לפני פרסום לוח המשחקים של אותה עונהיש לבקש את אישור הנהלת האיגוד לקי .5
 .התחרותקיום שעות מיום  44פסי השיפוט יגיעו למזכירות האיגוד עד ט .6
 .על האגודה המארחת לדאוג לפרסום תוצאות התחרות .7
 .עדה המקצועית לאולם המשחקים והשולחנותות באישור הויהתחרות מותנ .4
  .ל על האגודה המארחתוחתעלות השיפוט כש, ח לתחרות"ש 033 יהיו לאגודהרישום הדמי . 9

  ייקבעדמי השיפוט תעריף  .לאיגוד י האגודה המארחת"ע דמי הרישום ודמי השיפוט ישולמו    
 .האיגוד י"ע    

 
שהוחלט לקיימה בקריית מוצקין וזאת לאור פנייה של  אליפות ישראלדרור פולק העלה את נושא 

עקב למספר רב של ספורטאים לא להגיע  שיגרום ,לא לקיים שם את האליפות אגודותמספר 
 .העלויות הגבוהות לאגודה

הציג בצורה ברורה את מהות , כנציג יחידי של אגודה בישיבה, אלטרץ קהתקיים דיון שדודי
 .ההתנגדות

עדה וומבקשת ה ,ועדה המקצועיתויכן לקיים את אליפות ישראל אינה בידי הההיות וההחלטה 
 .גודיעלות סוגיה זו בהנהלת האהל

 , ו וינר'איז: שתכלול את, עדת ארגון לאליפות ישראלועדה המקצועית החליטה למנות ווהו
 .לקיןימיכאל טו בי סגלא, פ"אורי חרל

 
 .0314ת יוכנס ללוח הפעילות לשנ 1022 לאומית לשנת הכספיםנהבי תוכניתבהועדה דנה 
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