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 עדכון 32.23.3123

 :לכבוד

 יו"ר מועדונים

 שחקני הבאולינג
  .4213תקנון לקביעת נבחרת ישראל גברים, 

 (4213לאוגוסט  31 – 19 בתאריכים ארה"ב, בלאס וואגסשתתקיים  העולם)לאליפות 
 

 לפי המתכונת המוסברת להלן: טורניר ארצינבחרת ישראל גברים לאליפות העולם תקבע ע"י 

 הבאים: בכל הקריטריוניםהשחקנים שיעמדו  כל יכולים להשתתף .1

 הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.  חבר בעמותה 1.1

משתתף באחת מליגות הגברים של ההתאחדות )על גברים, לאומית, ארצית א' או ב'( בעונת  1.1

(. תוצאות 11.01.1012משחקים עד תחילת התחרות )עד לתאריך  52%בלפחות  4214/4213

 ון.בחשב ויילקח לאהליגות 

 .בעל אזרחות ישראלית 1.2

 .שילם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות 1.1

 , לפי חוק הספורט. ות רפואיות וביטוח תאונות אישיותלשחקנים יהיה אישור תקף של בדיק 1.1

"קוד התנהגות". השתתפות השחקן  14השחקן בתחרות לפי נוהל מספר  קוד התנהגות .4

מהלך התחרות ובהיותו חבר נבחרת בתחרות כמוה כהתחייבות לנהוג על פי נוהל זה ב

 ישראל. ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות.
 

 .בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייך השחקן .3
 

הישגיהם באליפות  בעבורהשחקנים שהבטיחו את השתתפותם בנבחרת  תשלוש .2

 .(ות הרשמהלא תהיה עלאירופה האחרונה לגברים חייבים להשתתף בתחרות )
 

גרף השימון בכל מרכז : שני סוגי שימון לפי החלטת הועדה הטכנית של ה.כ.י.  תנאי השימון .5

 יופץ לעיון השחקנים.

 

 : הרשמה ועלויות .6

מייל או פקס -ע"י אי(  12:00בשעה  00.01.1012ההרשמה תיעשה מראש )עד לתאריך  1.1

 .להתאחדות

מו לפני תחילת התחרות. )ניתן לשלם בשני לנוער וחיילים( ישול₪  ₪110 ) 100דמי הרשמה:  1.1

 תשלומים(. לשחקן שהפסיק התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה.

 ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח. התשלום עבור המשחקים 1.2

שחקן שנרשם לתחרות, לא הודיע על ביטול השתתפותו עד לתאריך סיום ההרשמה ולא  1.1

 .מדמי ההרשמה 42%ב בתשלום הגיע לתחרות יחוי
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 : מוקדמות .7

משחקים.  11משחקים בכל מפגש, סה"כ  1מפגשים של  1השחקנים יקיימו  0.1

שחקן במסלול הזוגי יזוז בכל משחק  –)לפי תוצאות ההגרלה(  תזוזת מסלולים לאחר כל משחק

 מסלולים לשמאל. 1מסלולים לימין ושחקן במסלול האי זוגי יזוז בכל משחק  1

 ש תתקיים הגרלת מסלולים.בכל מפג 0.1

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

שיקבע  מרכז באולינגיתקיים ב מחזור השלמה**שיחסיר יותר ממפגש אחד יוצא מהתחרות. 

 ו.יבו החסיר השחקן את משחק מרכז באולינגולא בהכרח באותו ע"י מנהל הטורניר 

. )מתוך שני המסלולים המוצגים  יבחר באיזה מסלול משחקים הוא מעדיף לשחק השחקן 0.1

 (. השחקן לא יוכל לעבור ממסלול למסלול.להלן 8בסעיף 

במקרה של . משחקי המוקדמות 42השחקנים הראשונים בדירוג לאחר  16לשלב הבא יעלו  0.1

קן שהשיג את התוצאה שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא, יעלה השח

הגבוהה יותר במשחק האחרון בשלב המוקדמות. במקרה ומספר שחקנים השיגו את אותה תוצאה 

 גבוהה יעלה זה מביניהם שהשיג את התוצאה הגבוהה במשחק הלפני אחרון וכך הלאה.

 

 )מספר המקומות בכל מסלול משחקים מוגבל !!(:  תאריכי המפגשים במוקדמות .9

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

 'אשימון  -    04:11 חוצות-ב  11.01שבת   '     אשימון  - 04:11 סופרבול-ב  11.01שבת 

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

 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 השתתפות, שלב הגמר .8

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

 התוצאות מצטברות משלב המוקדמות. 4.1

יזוז בכל משחק שחקן במסלול הזוגי  –)לפי תוצאות ההגרלה(  תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 4.2

 מסלולים לשמאל. 1מסלולים לימין ושחקן במסלול האי זוגי יזוז בכל משחק  1

 בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. 4.1

 לא ניתן להחסיר מפגש בשלב זה. 8.5

 שימון דואלי -   04:11בשעה  סופרבאולבבאולינג     01.01.1012  שבת         

 שימון דואלי -   04:11בשעה  רבאולסופבבאולינג     04.01.1012שבת           

 

 יוענק לשחקנים המשתתפים לפי דירוגם בסיום תחרות זו הניקוד לדירוג הארצי "דירוג פישר" .12

 .ובהתאם לתקנון הדירוג
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 : קביעת חברי הנבחרת .11

 בעבורהבטיחו את השתתפותם בנבחרת אשר  שחקניםה תשלוש 11.1

הנבחרת ללא קשר למיקומם והישגיהם  יהיו חברי הישגיהם באליפות אירופה האחרונה לגברים

 ויצאו לתחרות בחו"ל במימון ההתאחדות. זותחרות ב

השחקנים הנ"ל(  2יהיה זה שיסיים את התחרות במקום הראשון )מלבד בנבחרת   2-השחקן ה 11.1

 ההתאחדות.במימון יצא לתחרות בחו"ל ו

חקנים הנ"ל( הש 2יהיה זה שיסיים את התחרות במקום השני )מלבד בנבחרת   5-השחקן ה 11.2

 )עלות הטיסה והמלון בלבד(.  52%במימון עצמי של   יצא לתחרות בחו"לו

השחקנים הנ"ל(  2יהיה זה שיסיים את התחרות במקום השלישי )מלבד בנבחרת   6-השחקן ה 11.1

 .של עלות הטיסה והמלוןמלא במימון עצמי יצא לתחרות בחו"ל ו

 לכל חברי הנבחרתו ע"י ההתאחדות ישולמ ותביטוח הנסיעו עלות ההרשמה לתחרות בחו"ל 11.5

 כנ"ל.

 11.3בסעיפים שאמורים להשתתף במימון נסיעתם כחברי הנבחרת לפי המתואר השחקנים  11.6

. במידה סיום התחרותיום מ ימים 2יעבירו את הכספים, לפי תחשיב הגזבר, תוך  11.2-ו

ם ושחקנים אלה לא יעבירו את הכספים כנ"ל יראה הדבר כמי שויתרו על השתתפות

 . נ"לכבתנאים  לנבחרת ים אחריהם בדירוג התחרות יצורפוהבא ניםבנבחרת והשחק

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

 ההשתתפות.

  

 .חובות שחקני הנבחרת .14

זכה שחקן נבחרת יהיה חייב להשתתף באליפות ישראל לבוגרים שתתקיים בקיץ. שחקן ש 11.1

 .ינופה לאלתר מהנבחרת –להיכלל בנבחרת ישראל ולא ישתתף באליפות ישראל כנ"ל 

שחקן נבחרת חייב להשתתף באימונים לקראת יציאתו לאליפות העולם לפי תוכנית האימונים  11.1

שתיקבע ע"י ראש המשלחת והמאמן. שחקן שזכה להיכלל בנבחרת ישראל ולא ישתתף 

 . ינופה לאלתר מהנבחרת –ל מתוכנית האימונים כנ" 92%בלפחות 

 

 .עופר שדה  :מנהל התחרות .13

 

 :   ועדת ערעורים .12

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

  .מפגששעה מסיום המשחקים בכל  ½יתקבלו עד  ערעורים 11.1

 

 

 בברכה,

 אריה פישר,              יו"ר

 התאחדות הכדורת בישראל


