התאחדות הכדורת בישראל
ISRAEL BOWLI G FEDERATIO

20.11.08

*הנבחרת שתקבע תצא לחו"ל במימון )כמעט מלא( השחקנים הזוכים*
תחרות גביע הים התיכון תתקיים השנה במונפליה שבצרפת ,בין התאריכים21-26.04.2009 :
התקנון מתייחס לגברים ונשים כאחד..
 .1תקנון התחרות :
 1.1כללי המשחק וההתנהגות לפי נוהלי ההתאחדות והתקנון הבינלאומי של ה – .FIQ
 1.2בכל שלבי התחרות חובה להופיע בתלבושת האגודה שבה השחקנים חברים.

 1.3בתחרות יכול להשתתף שחקן שעונה לכל התנאים הבאים:
 חבר במועדון המסונף לה.כ.י. בעל אזרחות ישראלית. משחק באחת מליגות ההתאחדות )כולל סניורים ונוער( . 1.4רשאים להשתתף רק שחקנים שלהם ביטוח תאונות אישיות ובדיקות רפואיות
תקפות לפי חוק הספורט.
 .2הרשמה ועלויות:
 2.1הרשמה מוקדמת עד לתאריך  10.12.08תיעשה ע"י פקס להתאחדות
 09-8852346בו מתחייב השחקן לעמוד בהתחייבויות לפי תקנון זה .במידה ולא יהיו
:

לפחות  4נרשמים בכל קטגוריה עד מועד זה תבוטל התחרות.
 2.2דמי הרשמה) ₪ 400 :נוער  70% .(₪ 200מהסכום שיצטבר מתשלום דמי ההרשמה
לתחרות יועברו לטובת השחקנים שיצאו בפועל לתחרות בחו"ל וישמש לכיסוי
הוצאות מימון העלויות לפי סעיף  2.4להלן .
 2.3תשלום עבור המשחקים ישולם ע"י המשתתפים במקום התחרות.
 2.4ההרשמה לתחרות בחו"ל הנה דרך ה.כ.י .השחקנים הזוכים יעבירו להתאחדות ,תוך
יומיים מתום התחרות ,את הסכום המלא עבור עלות הטיסה ,עלות ההשתתפות ועלות
השהייה במלון ,בזיכוי הסכום שיצטבר לפי סעיף  2.2הנ"ל .שחקן שלא יעביר במועד
את הסכום כנ"ל יוחלף בשחקן הבא בתור לפי טבלת התחרות.

*** כל המשחקים יתקיימו ב"בולה" חולון בשבת *** 20.12.08
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 .3מוקדמות :
 3.1בשבת  20.12.08בשעה  10:00ישוחקו  8משחקים .תזוזת
מסלולים כל  2משחקים ,שחקן במסלול זוגי יזוז זוג מסלולים ימינה ושחקן במסלול אי זוגי
יזוז זוג מסלולים שמאלה.
 3.2לשלב הגמר יעלו  4גברים ו –  4נשים ,פינים מצטברים.
 .4שלב הגמר :
 4.1שלב הגמר ייערך באותו יום ,בהמשך לשלב הקודם ובו יתחרו הגברים והנשים בסיבוב אחד
של  3) Round Rubinמשחקים( .בשלב זה הפינים מצטברים ועל כל ניצחון יזכו
השחקנים ב –  20נקודות בונוס ) 10נק' לשוויון( .אין בונוס על תוצאה.
 4.2שני הראשונים ושתי הראשונות בסיום שלב זה יקבעו כשחקני הנבחרת למשחקי גביע
הים התיכון.
 .5במקרה של שוויון בשלב המוקדמות המזכה את המתחרים בעליה לשלב הבא יקבע המשחק הגבוה
שהשיג השחקן בשלב זה .במקרה של שוויון בסיום שלב הגמר ,בין המקומות  ,2-3ישוחקו
משחקונים  9ו – ) 10מקסימום  60נק'(.
 .6מנהל התחרות  :אריה פישר.
 .7גביע הים התיכון האירופאי :
 7.1מתכונת התחרות - :יחידים  :גברים ונשים.
 זוגות  :גברים ונשים. רביעיות מעורב  2 :גברים ו –  2נשים. מסטרס  :נשים וגברים. 7.2בתחרות זו מחולקות מדליות לפי הכללים של ה – .F.I.Q-EZ
 .8ועדת ערעורים:
 8.1אריה פישר – יו"ר וחברי הועד המנהל שאינם משתתפים בתחרות ,הנוכחים במקום.
 8.2ערעורים יתקבלו עד ½ שעה מסיום המשחקים בכל שלב.
בברכה ,
אריה פישר ,יו"ר
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