התאחדות הכדורת בישראל
ISRAEL BOWLING FEDERATION

אליפות ישראל ה  15 -לנוער )נערים ונערות( תיערך בשבת 2.6.07 ,החל מהשעה09:15 :
בבאולינג הלאומי בנתניה) .יש להגיע לפחות כ –  15דקות לפני הפתיחה לשם רישום(.

התחרות תצולם ותשודר בערוץ הספורט )ערוץ  (5של הטלוויזיה
 .1באליפות יכול/ה להשתתף כל שחקן/ית שלא מלאו לו/לה  19שנה עד ה – .01.06.07
 .2כללי המשחק וההתנהגות בכפוף לתקנון ה.כ.י ולתקנון ה.FIQ-WTBA -
 .3ההופעה בתלבושת המועדון אליו משתייך השחקן.
.4
שחקן יכול להשתתף רק במידה ויש לו במשרדי ההתאחדות אישור רפואי תקף לפי חוק
הספורט וביטוח תקף.
שחקן אשר אין לו אישורים אלו ,לא יוכל להשתתף באליפות.

 .5משחקי " ההזדמנות האחרונה "  -מוקדמות:
 5.1במשחקים אלו יוכל להשתתף כל שחקן נוער עד גיל ) 19ראה הגדרת הגיל למעלה( שהינו
חבר באחת מעמותות הכדורת המסונפות להתאחדות הכדורת בישראל והשתתף באחת מליגות
הנוער של ה.כ.י בעונת המשחקים האחרונה.
 5.2בשלב זה ,ישחקו השחקנים  4משחקים )תזוזת מסלולים לאחר  2משחקים(.
 4 5.3נערים ו 3-נערות שיזכו במקומות הראשונים יעלו לשלב חצי הגמר.
 5.4במקרה של שוויון בין מקומות המזכים עליה לשלב  1/2הגמר יעלה השחקן שהשיג את
התוצאה הגבוהה יותר בשלב זה.
 .6משתתפי שלב  1/2הגמר 10 :נערים ו  6 -נערות:
 6.1עולים אוטומטית לשלב זה 5 :הנערים ו  2 -הנערות בעלי הממוצע האישי הגבוה ביותר
מליגות הנוער של ההתאחדות.
 6.2אלופי הנוער לשנת  ,2006בתנאי שגילם מאפשר זאת לפי ההגדרה שבפתיחה .במידה ואחד
מאלופי הנוער לא יכול להשתתף עקב גיל או באם נכלל בקריטריון – 6.1
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יהיו סה"כ העולים אוטומטית מליגת הנוער של ההתאחדות 6 :נערים ו/או  3נערות .שמות
העולים אוטומטית יפורסם בהקדם.

 .7דמי השתתפות:
 30ש"ח דמי השתתפות  +משחקים שישולמו במקום לפי הפירוט הבא ₪ 56 :לתחרות
"ההזדמנות האחרונה" ₪ 70 ,לנערות בשלב ½ הגמר ו ₪ 126 -לנערים בשלב ½ הגמר.
העולים אוטומטית לשלב ½ הגמר לפי סעיף  6ישלמו דמי השתתפות של  + ₪ 30עלות
משחקים.
 .8שלב  1/2הגמר:
 8.1שלב ½ הגמר ייערך בשיטת ה  ROUND ROBIN -בה יתחרה כל משתתף עם כל השחקנים
שעלו לשלב זה 9 .משחקים לנערים ו  5 -משחקים לנערות.
 8.2שיטת הניקוד :התוצאה  +בונוסים לפי האמור להלן:
שחקן יקבל  20נקודות בונוס עבור ניצחון.
במקרה של שיוויון בתוצאה כל שחקן יקבל  10נקודות בונוס.
בונוס לתוצאה 200 :עד  5 + = 225נקודות.
מעל  10 + = 225נקודות
 8.3במקרה של שוויון בין המקומות  ,2ו  3 -יעלה זה שניצח במפגש ביניהם.

 .9שלב הגמר:
 2הראשונים והראשונות יעלו לגמר .אין גרירת פינים  .ניצח המדורג ראשון במשחק
הראשון ,יוכרז כאלוף .במידה והמדורג השני ניצח ,או שהמשחק הראשון הסתיים בשיוויון ,יערך
משחק שני ואז סה"כ הפינים יקבעו את האלוף .במקרה של שיוויון בסה"כ הפינים ,יערך משחק
שלישי .במידה וגם בו ייווצר שיוויון ישוחקו משחקונים  9ו – .10
 .10הפרסים :גביעים לאלוף ,לאלופה ולסגניהם.
מדליות למקומות  3ו .4 -
 .11מנהל התחרות :ראובן אסטרחן.
 .12ועדת ערעורים :אריה פישר יו"ר וחברי הוועד המנהל הנוכחים במקום ושאין להם עניין
בנושא הערעור.

חל איסור עישון בכל תחומי מרכז הבאולינג!
ב ב ר כ ה,
יו"ר
אריה פישר,
התאחדות הכדורת בישראל
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