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 עדכון 32.23.3123

 :לכבוד

 יו"ר מועדונים

 שחקני הבאולינג
 . 4213תקנון לקביעת נבחרת ישראל נשים, 
 (4213לאוגוסט  31 – 19)לאליפות העולם שתתקיים בלאס וואגס, ארה"ב בתאריכים 

 

 לפי המתכונת המוסברת להלן: טורניר ארציתקבע ע"י  העולםנבחרת ישראל נשים לאליפות 

 הבאים: בכל הקריטריוניםשחקניות שתעמודנה כל ה יכולות להשתתף .1

 הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.  חברה בעמותה 1.1

משחקים עד  22%בלפחות  4214/4213משתתפת בליגת העל לנשים של ההתאחדות בעונת  1.1

משחקים בסיום התחרות. תוצאות הליגות  52% -( ו11.01.1012תחילת התחרות )עד לתאריך 

 בחשבון. ויילקח לא

 .אזרחות ישראלית בעלת 1.2

 .תשלם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות 1.1

לשחקניות יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות וביטוח תאונות אישיות תקף, לפי חוק  1.1

 הספורט. 

"קוד התנהגות". עצם השתתפות  14השחקנית בתחרות יהיה לפי נוהל מספר  קוד התנהגות .1

י נוהל זה במהלך התחרות ובהיותה חברת השחקנית בתחרות כמוה כהתחייבות לנהוג על פ

 נבחרת ישראל. ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות.

 .בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייכת השחקנית .2
 

 בעבורשהבטיחו את השתתפותן בנבחרת )מלבד ליאת ויזנפלד( ות שלוש השחקני .1

לא תהיה עלות להשתתף בתחרות ) חייבות הישגיהן באליפות אירופה האחרונה לנשים

 .(הרשמה

השימון : שתי תוכניות שימון לפי החלטת הועדה הטכנית של ה.כ.י. תוכנית  תנאי השימון .1

 בכל מרכז תפורסם באתר ה.כ.י בסמוך לתחילת המשחקים.

 

 : הרשמה ועלויות .6

פקס  מייל או-ע"י אי(  12:00בשעה  00.01.1012ההרשמה תיעשה מראש )עד לתאריך  6.1

 .להתאחדות

לנערות וחיילות( ישולמו לפני תחילת התחרות. )ניתן לשלם בשני ₪  ₪110 ) 100דמי הרשמה:  6.1

 תשלומים(. לשחקנית שתפסיק התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה.

 ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח. התשלום עבור המשחקים 6.2

יך סיום ההרשמה עד לתאר על ביטול השתתפותה הדיעחרות, לא הולת מהשנרש ניתשחק 6.1

 .מדמי ההרשמה 42%חויב בתשלום לתחרות ת הולא הגיע
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 : מוקדמות .0

 11משחקים בכל מפגש, סה"כ  6מפגשים של  1השחקניות תקיימנה  0.1

 –)לפי תוצאות ההגרלה(  תזוזת מסלולים לאחר כל משחקמשחקים. 

מסלולים  1ושחקנית במסלול האי זוגי תזוז  מסלולים לימין 1  שחקנית במסלול הזוגי תזוז

 לשמאל.

 בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. 0.1

באישור ובתיאום מראש עם מנהל התחרות.  הראשונים 3-מתוך ה 1ניתן להחסיר מפגש  0.2

יתקיים במועדון שיקבע  מחזור השלמה**שחקנית שתחסיר יותר ממפגש אחד תצא מהתחרות. 

 ה.יבו החסירה השחקנית את משחק מרכז באולינגאותו ולא בהכרח בע"י מנהל הטורניר 

 וצגיםהמהמסלולים מתוך שני ) .מסלול משחקים היא מעדיפה לשחקהשחקנית תבחר באיזה  0.1

 .השחקנית לא תוכל לעבור ממסלול למסלול. להלן( 8בסעיף 

במקרה של . משחקי המוקדמות 42השחקניות הראשונות בדירוג לאחר  14לשלב הבא תעלנה  0.1

תעלה השחקנית שהשיגה את  ,לשלב הבא יהבין השחקניות במקומות המזכים עלבפינים ן שיויו

. במקרה ומספר שחקניות תשגנה את אותה משחק האחרון בשלב המוקדמותהגבוהה יותר בתוצאת ה

 במשחק הלפני אחרון וכך הלאה.התוצאה הגבוהה תוצאה גבוהה תעלה זאת מביניהן שהשיגה את 

 

 : )מספר המקומות בכל מסלול משחקים מוגבל !!( קדמותתאריכי המפגשים במו .9

 מסלול א'                                      מסלול ב'                   
==========================     =========================== 

 שימון א' -    04:11 חוצות-ב  11.01שבת   שימון א'      - 04:11סופרבול -ב  11.01שבת 

 שימון ב' - 18:20סופרבול -ב  10.01  יום ה'     'בשימון  - 18:20   חוצות-ב  10.01 יום ה'

 שימון ב' -    04:11 חוצות-ב  14.01שבת   שימון ב'      - 04:11סופרבול -ב  14.01שבת 

 32.21עד  41.21יתקיים בין התאריכים  מחזור השלמה**

 שימון א'                                                                   - 18:20סופרבול -ב  21.01  יום ה'     'שימון א - 18:20   חוצות-ב  21.01 יום ה'

 

 .חובת השתתפותשלב הגמר,  .4

 משחקים. 11משחקים בכל מפגש, סה"כ  0מפגשים של  1בשלב זה תקיימנה השחקניות עוד  4.1

 התוצאות מצטברות משלב המוקדמות. 4.1

מסלולים  1שחקנית במסלול הזוגי תזוז  –)לפי תוצאות ההגרלה(  תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 4.2

 מסלולים לשמאל. 1לימין ושחקנית במסלול האי זוגי תזוז 

 מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. בכל 4.1

 לא ניתן להחסיר מפגש בשלב זה. 8.5

 שימון דואלי -   04:11בשעה סופרבאול  בבאולינג     01.01.1012שבת           

 שימון דואלי -   04:11בשעה סופרבאול  בבאולינג     04.01.1012שבת           

יוענק לשחקניות המשתתפות לפי דירוגן בסיום תחרות זו  הניקוד לדירוג הארצי "דירוג פישר" .10

 ובהתאם לתקנון הדירוג.
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 : קביעת חברות הנבחרת .11

בעבור הישגיהן חרת בנב אשר הבטיחו את השתתפותן ותשחקניהשלוש  11.1

באליפות אירופה האחרונה לנשים יהיו חברות הנבחרת ללא קשר למיקומן והישגיהן בתחרות זו 

 ותצאנה לתחרות בחו"ל במימון ההתאחדות.

 השחקניות 2רות במקום הראשון )מלבד סיים את התחתש תיהיה זובנבחרת   2-השחקנית ה 11.1

 לתחרות בחו"ל במימון ההתאחדות. תצאהנ"ל( ו

 השחקניות 2סיים את התחרות במקום השני )מלבד תש תיהיה זובנבחרת   5-ה חקניתהש 11.2

 )עלות הטיסה והמלון בלבד(.  52%במימון עצמי של   צא לתחרות בחו"לתהנ"ל( ו

 ותהשחקני 2סיים את התחרות במקום השלישי )מלבד תש תיהיה זובנבחרת   6-ה השחקנית 11.1

 .של עלות הטיסה והמלוןלא מבמימון עצמי צא לתחרות בחו"ל תהנ"ל( ו

 הנבחרת לכל חברותישולמו ע"י ההתאחדות  ותעלות ההרשמה לתחרות בחו"ל וביטוח הנסיע 11.5

 כנ"ל.

 11.3הנבחרת לפי המתואר בסעיפים  שאמורות להשתתף במימון נסיעתן כחברות השחקניות 11.6

. התחרותסיום יום ימים מ 2, לפי תחשיב הגזבר, תוך להתאחדות את הכספים נהעברת 11.2-ו

 הכספים כנ"ל יראה הדבר כמי שויתרו על השתתפותןאת  נהעברתלא  במידה ושחקניות אלו

 לנבחרת בתנאים כנ"ל.  נהצורפתבדירוג התחרות  ות אחריהןהבא ניותבנבחרת והשחק

, בכל שלב, בשל עבירת משמעת. במקרה זה, לא יוחזרו דמי ניתבסמכות הוועד המנהל לנפות שחק 11.0

 ההשתתפות.

  

 .ות שחקניות הנבחרתחוב .11

חייבות להשתתף באליפות ישראל לבוגרות שתתקיים בקיץ.  נהיתהינבחרת הת ושחקני 11.1

תנופה  –שחקנית שתזכה להיכלל בנבחרת ישראל ולא תשתתף באליפות ישראל כנ"ל 

 .לאלתר מהנבחרת

שחקנית נבחרת חייבת להשתתף באימונים לקראת יציאתה לאליפות אירופה לפי תכנית  11.1

ם שתיקבע ע"י ראש המשלחת והמאמן. שחקנית שזכתה להיכלל בנבחרת ישראל האימוני

 .תנופה לאלתר מהנבחרת –מתכנית האימונים כנ"ל  92%ולא תשתתף בלפחות 

 

 .עופר שדה  :מנהל התחרות .12

 

 :   ועדת ערעורים .11

 אריה פישר, יו"ר וכל חבר ועד המנהל שיהיה נוכח במקום ושאינו משתתף בתחרות. 11.1

  .מפגששעה מסיום המשחקים בכל  ½בלו עד יתק ערעורים 11.1

 

 בברכה,       

 אריה פישר,              יו"ר

 התאחדות הכדורת בישראל


