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באותה מתכונת " אלוף האלופים"התאחדות הכדורת בישראל ממשיכה במסורת ותקיים את תחרות 

  .תחרות זאת מפגישה את כל אלופי המועדונים המסונפים להתאחדות  הכדורת ישראל. כבשנה שעברה
  
  .10:00 ותחל בשעה 13.10.07 בשבת, ג בולה בחולוןהתחרות תתקיים בבאולינ* 
  
  

  :מה והופעההרש, תקנון .1
 של כל  2007בתחרות ישתתפו אלופים מכהנים לשנת :  הגדרת המשתתפים 1.1

  . בהתאחדות הכדורת בישראלהחברות אגודותה
       בהתאם למתכונת    ,  לקבוע את האלוף ואלופת המועדון לפי רצונויכולה אגודהכל   1.2

  . האגודההמשחקים בליגה הפנימית של       

   הם השחקנים שסיימו במקום הראשון  האגודהואלופת אלוף :  כהנחיה כללית **
  .         בדירוג האישי בתום הליגה הפנימית העליונה של אותה שנה

 לא יכולים להשתתף מסיבה כל שהיא ניתן  לרשום  האגודהבמידה ואלוף או אלופת  1.3
  .את סגני האלופים לתחרות

למשרדי ההתאחדות שחייב להגיע , באמצעות פקס, ההרשמה לתחרות תיעשה מראש 1.4

שבו יצוינו שמות האלופים המשתתפים , הפקס.  09.10.07 – 'גלא יאוחר מיום 
הינו התחייבות המועדון להופעת השחקנים הנרשמים , ר העמותה"בחתימת יו

  .לתחרות והתחייבות כספית

  . FIQ –כללי המשחק וההתנהגות לפי תקנון ה  1.5
  . השחקנים משחקיםשבה ההאגודבכל שלבי התחרות חובה להופיע בתלבושת  1.6
נשים יכולות להופיע בחצאיות או ). ינס'לא ג(חובה להופיע במכנסיים ארוכים  1.7

  .מכנסיים ארוכים

את דמי ההשתתפות ). כולל משחקים (ת/ח לכל משתתף" ש200:  דמי השתתפות 1.8
  .13.10.07יש להעביר עד ליום התחרות 
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  :מוקדמות .2
לאחר כל משחק זזים ימינה . יטת ליגהבש,  משחקים3 ישחקו השחקנים זהבשלב  2.1

 .שני זוגות מסלולים
במקרה . ות בדירוג/ השחקנים  והשחקניות הראשונים8יעלו ) גמר½ ( לב הבא לש 2.2

או (יקבע הדירוג ) או לעצם הדירוג(של שיוויון במקומות המזכים עליה לשלב הבא 
 .לפי המשחק הגבוה יותר בשלב זה) העולה

  

  :הגמר½ שלב  .3

 ".יוצא – אחת בהתמודדותהמפסיד " חקו השחקנים בשיטה של בשלב זה יש 3.1
מנין הפינים הכולל בשני משחקים י פ בין שני השחקנים יקבע לבהתמודדותניצחון  3.2

 10 – ו9ישוחקו משחקונים במיניין שני המשחקים במקרה של שיוויון . רצופים
  ).'נק 60מקסימום (

  , מצורף,ם התמודדויותלפי מיקומם במוקדמות ישובצו השחקנים לתוך תרשי 3.3
  .ויתחרו לפיו

  . יוצא מהתחרות–) שני משחקים( אחת התמודדותשחקן שהפסיד  3.4
  

  :שלב הגמר .4
,  שחקניות שנשארו בלתי מנוצחים יתמודדו במשחק הגמר שיהיה באותה מתכונת/שני השחקנים
  מנצחת במניין הפינים הכולל בשני המשחקים/המנצח. שני משחקים

  .אלופת האלופים/ לוף תוכרז כא/  יוכרז – 

   **10 – ו 9 ישוחקו משחקונים במיניין שני המשחקיםבמקרה של שיוויון **  
  

  :פרסים .5
  .       גביעים לאלופים ולסגניהם

  

  .אריה פישר: מנהל התחרות. 6
                               

  :ועדת ערעורים .7
  .חברי הועד המנהל הנוכחים במקום  7.1
  .וםערעורים יתקבלו רק במק  7.2

  ,בברכה
  ר" יו  ,אריה פישר

התאחדות הכדורת בישראל                                                                                     

  .גמר מצורף½ תרשים מתכונת  ••••


