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14.06.2009  

                                       

  .עדכון, 2009 ליחידים לשנת 20 –אליפות ישראל ה 
  
  

 שתתקיים בחאנייה שבכרתים                                   (ECC)הזוכים ייצגו את ישראל באליפות אירופה לאלופים 
  2009. 09 . 28--21: בין התאריכים

  

  * בנתניה" הלאומי"בבאולינג כל המשחקים יתקיימו * 
  

  :רשאים להשתתף, תקנון התחרות .1
  . הישימים.י.כ. ונוהלי ה FIQ –כללי המשחק וההתנהגות לפי תקנון ה  1.1
  . בכל השלבים לא יהיו מחזורי השלמה, מתכונת התחרות מוסברת להלן 1.2
 היא/והוא  י.כ.במועדון המסונף להה /ית החבר/באליפות ישראל יכול להשתתף כל שחקן 1.3

 .ללא הגבלת גיל,  אזרחות ישראליתת /בעל

לשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט וביטוח  1.4
 .תאונות אישיות תקף של העמותה

 .המופיע באתר ההתאחדות" קוד התנהגות "12השחקן מתחייב לנהוג על פי נוהל מספר  1.5

  .חל איסור מוחלט על עישון במהלך כל בלוק משחקים 1.6
  

 .חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייכים השחקנים, שלבי התחרותבכל  .2
  

 : ועלויותהרשמה .3
   .09-8852346י אי מייל או פקס להתאחדות "ע) 29.06.09עד  (מראשתיעשה ההרשמה  3.1
  .1-ישולמו למנהל התחרות לפני תחילת המקצה ה, ח לשחקן" ש300 :הרשמה דמי  3.2
 .למרכז הבאולינג במועד המקצה המשוחק ישולם ישירות התשלום עבור המשחקים 3.3

  

לפי המצוין , בכל מועד ישחק השחקן בתנאי שימון ארוך או קצר. ארוך וקצר:  תנאי השימון .4
 . תקבע ותבדוק את תנאי השימון בכל מפגש. י.כ.הועדה הטכנית של ה. 5.6בסעיף 
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  :מוקדמות .5
 משחקים בכל מועד 6 ,בשני מועדים,  משחקים12כ "סהלב זה ישחק כל משתתף בש 5.1

י "כפי שיקבעו ע,ארוך וקצר, בכל מועד ישחק השחקן בתנאי שימון שונים .בשיטת ליגה
  . י.כ.הועדה הטכנית של ה

יזוזו זוג מסלולים לימין והשחקנים ) הזוגי(השחקנים במסלול הימני. תזוזת מסלולים כל משחק 5.2
   .יזוזו זוג מסלולים לשמאל) האי זוגי(במסלול השמאלי

  . הגמר1/8שלב  לב זה יש צבירת פיניםמשל 5.3
 . נשים10 – גברים ו 22הגמר יעלו  1/8לשלב  5.4
יעלה השחקן , במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא 5.5

במקרה ומספר שחקנים השיגו את . שהשיג את התוצאה הגבוהה יותר במשחק האחרון בשלב זה
 .יניהם שהשיג את התוצאה הגבוהה במשחק הלפני אחרוןאותה תוצאה גבוהה יעלה זה מב

  : לשלב המוקדמות המפגשיםלהלן תוכנית  5.6
  'יום ד  

01.07.09  

18:00  

  'יום ה

02.07.09  

18:00  

  'יום ו

03.07.09  

11:00  

  שבת

04.07.09  

10:00  

  ----------  שימון קצר  -------------  שימון קצר  תנאי שימון קצר

  שימון ארוך  -------------  שימון ארוך  -------------  תנאי שימון ארוך
  

  :הגמר 81/שלב  .6
  .18:00 בשעה 09.07.09'  הביום  יתקיימו הגמר81/המשחקים בשלב  6.1
  . השיבוץ למסלולים יעשה לפי המיקום בשלב המוקדמות 6.2
 4-  משחקים על שימון קצר ו4.  משחקים במועד אחד8כ "בשלב זה ישחק כל משתתף סה 6.3

   .5.2לפי המתואר בסעיף  ם יזוזו השחקניכל משחקלאחר . וךמשחקים על שימון אר
  . לשלב הבאלא תהיה צבירת פיניםמשלב זה  6.4
 המדורגים ראשונים 3במניין זה נכללים  –  שחקניות8 – שחקנים ו 8הגמר יעלו  1/4לשלב  6.5

  . שלהלן7 במידה ועמדו בתנאי סעיף "דירוג פישר"ב
  .במקוםמחיר משחקים בלבד שישולמו : דמי השתתפות 6.6
יעלה השחקן , במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא 6.7

במקרה ומספר שחקנים השיגו . שהשיג את התוצאה הגבוהה יותר במשחק האחרון בשלב זה
 .את אותה תוצאה גבוהה יעלה זה מביניהם שהשיג את התוצאה הגבוהה במשחק הלפני אחרון

  
י         .כ.העדכני המתפרסם באתר ה" דירוג פישר"ות ב/אשוניםיות הר/ השחקניםשלושת .7

 6,7,8הגמר וידורגו במקומות ¼  השחקנים שיעלו לשלב 8 יזכו להיכלל בין 01.06.2009- ב
  שישתתפו בתחרות אליפות ישראל זו בכפוףבתנאי, להמשך התחרות) 6 למקום 1מדורג (
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במקרה וידורגו ( הגמר 81/ בשלב ים הראשונים השחקנ12וידורגו לפחות בין לתקנון התחרות 
  ). הגמר במקום גבוה יותר ימשיכו התחרות לפי מיקומם זה1/8בשלב 

  

  :גמר והגמר ½ הגמר 41/שלב  .8
            .10:00   בשעה 10.07.09' ביום ו יתקיימו  גמר והגמר21/, הגמר 41/משחקי  8.1

פינים (,  משחקים3 –הטוב מ ,  אאוט נוק–הגברים והנשים יתחרו בינם לבין עצמם בשיטת ה  8.2
 ישוחק בתנאי שימון קצר והשני 1כאשר משחק ) רק ניצחון במשחק יחשב, לא מצטברים

הוא יערך על , קובע, במידה ויהיה צורך לקיים משחק שלישי. בתנאי שימון ארוך או להפך

  .מר הג1/8תנאי שימון לפי בחירת השחקן המדורג דירוג גבוה יותר לאחר סיום שלב 
  : הגמר1/8 בשלב זה יתקיימו במקביל בין השחקנים לפי מיקומם בשלב המפגשים 8.3

  6  מקום נגד  3מקום : 2מפגש           #  8  מקום נגד  1מקום : 1מפגש #   
  5  מקום נגד  4מקום : 4מפגש           #  7  מקום נגד  2מקום : 3מפגש #   

 )2-  ו1מפגשים ( המפגשים הראשונים 2 –ם ב המנצחיביניהם  יפגשו ) הגמר1/2( בשלב הבא 8.4
 3 –המתכונת תהיה הטוב מ . )4-  ו3מפגשים ( המפגשים האחרונים 2 – ב   והמנצחים
  . שלמעלה7.2בתנאי שימון שונים לפי המוסבר בסעיף , משחקים

  משחקים3 – במתכונת דומה של הטוב מ  גברים ונשיםגמר יפגשו המנצחיםבמשחק ה 8.5
 .לא יהיה משחק על המקום השלישי). כמתואר למעלה(

  ). נקודות60מכסימום ( להכרעה 10- ו9במקרה של שוויון באחד המשחקים ישוחקו פריימים  8.6
  

  :פרסים .9
ל יוכתרו כאלופי "השחקן והשחקנית שידורגו במקום הראשון לאחר סדרת המשחקים הנ 9.1

  .ור בכרתיםכאמשתתקיים לאלופים  את ישראל באליפות אירופה ווייצג 2009 לשנת ישראל
  .גברים ונשים, 3לסגני האלופים ולשני המקומות , לאלופי ישראלגביעים  9.2

  

  . אריה פישר :מנהל התחרות  .10

  : ועדת ערעורים .11
  .וחברי הוועד המנהל הנוכחים במקום ואינם משחקיםמנהל התחרות  11.1
  . בכל שלבשעה מסיום המשחקים½ ערעורים יתקבלו עד  11.2

  

  ,בברכה 
  

  ר"יו,  אריה פישר
  ות הכדורת בישראל התאחד


