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24.12.08  

  :לכבוד
  ר מועדונים"יו

  שחקני הבאולינג

  
  ). נשים וגברים (18-תקנון לקביעת נבחרות ישראל למכבייה ה

  
 לפי המתכונת טורניר ארציי " תקבענה ע18-נבחרות ישראל נשים וגברים למשחקי המכבייה ה

  :המוסברת להלן
  

  .התקנון מתייחס לגברים ונשים כאחד
 

  : הבאיםבכל הקריטריוניםם שיעמדו  כל השחקנייכולים להשתתף .1
  .  הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראלחבר בעמותה 1.1
 40% בלפחות 2008/2009 של ההתאחדות בעונת מליגות הבוגריםמשתתף באחת  1.2

לאומית , על גברים:  באחת מליגות הגברים גברים בליגת העל לנשים ונשים(משחקים 
תוצאות ).   16.01.09עד לתאריך  (תחרות עד לתחילת ה) ארצית דרום, ארצית צפון, גברים

  . בחשבוןו יילקחלאהליגות 
  .בעל אזרחות ישראלית 1.3
  . להלן6לפי התאריכים שבסעיף )  מפגשים5-ב ( משחקים40 –חייב להשתתף ב  1.4
  .שילם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות 1.5
 . ק הספורטלשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות וביטוח תאונות אישיות לפי חו 1.6
 לתחרות ויתחייב לנהוג על 1-במועד ה, "קוד התנהגות "12השחקן יחתום על נוהל מספר  1.7

 .ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות. פיו
  
 .חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייך השחקן, בכל שלבי התחרות .2
 
לפני כל , ון בכל מרכזתקבע ותבדוק את תנאי השימ. י.כ.הועדה הטכנית של ה:  תנאי השימון .3

 .מפגש
   

 :הרשמה ועלויות  .4

  .מייל או פקס להתאחדות-י אי"ע )  12.01.09עד לתאריך  (מראשההרשמה תיעשה  4.1
. ישולמו לפני תחילת התחרות) לשחקני נוער וחיילים  ₪  125( ₪ 250: דמי הרשמה 4.2

 .לשחקן שהפסיק התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה
 . ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארחהמשחקיםהתשלום עבור  4.3
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 :התחרות  .5

 40כ "סה,  משחקים בכל מפגש8 מפגשים של 5השחקנים יקיימו  5.1
 שחקן במסלול הזוגי –) לפי תוצאות ההגרלה (תזוזת מסלולים לאחר כל משחק. משחקים

 מסלולים 3ק  מסלולים לימין ושחקן במסלול האי זוגי יזוז בכל משח3יזוז בכל משחק 
  .לשמאל

 .בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים 5.2
.  באישור ובתיאום מראש עם מנהל התחרות הראשונים4- מתוך ה1ניתן להחסיר מפגש  5.3

מחזור השלמה יתקיים במועדון שיקבע . שחקן שיחסיר יותר ממפגש אחד יוצא מהתחרות
 .שחקוי מנהל הטורניר ולא בהכרח באותו מועדון בו החסיר השחקן את מ"ע

  .  הוא מפגש חובה5מפגש  5.4
  

 )לא יהיה מועד השלמה למפגש זה, 5חובת השתתפות במפגש : (תאריכי המפגשים .6
     10:30   בשעה הלאומי בנתניה  בבאולינג  16.01.09'  יום ו : 1מפגש 
     18:00בשעה בחולון   " בולה"  בבאולינג  04.02.09' יום ד : 2מפגש 
     18:00   בשעה הלאומי בנתניה בבאולינג   11.02.09' יום ד : 3מפגש 
    18:00   בשעה הלאומי בנתניה  בבאולינג  25.02.09' יום ד : 4מפגש 

   יפורסם  –  27.02.09'    יום ו–מפגש השלמה  
  חובת השתתפות – 10:30   בשעה הלאומי בנתניה בבאולינג   20.03.09' יום ו : 5מפגש 

 

   יוסי פרדו:מנהל התחרות .7
  
 :יעת חברי הנבחרת קב .8

ל יהיו שחקני " משחקים כנ40ששת השחקנים הראשונים בדירוג הנשים והגברים לאחר  8.1
במקרה של שוויון במקומות המזכים כניסה . 18-נבחרות ישראל נשים וגברים למכבייה ה

 . לנבחרת ישוחק ביניהם משחק אחד להכרעה
לא יוחזרו , במקרה זה. שמעתבשל עבירת מ, בכל שלב, בסמכות הוועד המנהל לנפות שחקן 8.2

  .דמי ההשתתפות
  

 :  ועדת ערעורים  .9
 .ר וכל חבר בועד המנהל שיהיה נוכח במקום ושאינו משתתף בתחרות"יו, אריה פישר 9.1

   .מפגש שעה מסיום המשחקים בכל ½ יתקבלו עד ערעורים 9.2
  
  

  ,בברכה
  ר"יו,              אריה פישר

  התאחדות הכדורת בישראל


