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 3.4212.226שבת ב תיערך 61עד גיל לנערים ונערות   7 - אליפות ישראל ה

 . באר שבעבבאולינג 
 תחילת המשחקים. 28:32הרשמה ובשעה  28:15בשעה 

 

 ואילך0 7..0700409 – תאריךנערים/ נערות שנולדו מ הגדרת הגיל:

 

 *חובה להופיע בתלבושת המועדון אליו משתייך/ת השחקן/ית.
 

 מה מוקדמת:הרש 90
 

רשאים להשתתף שחקנים הרשומים בעמותה החברה בהתאחדות הכדורת בישראל ומשחקים  9090

 באחת מליגות הנוער של ההתאחדות0

ע"י מילוי הטופס המצורף ושליחתו  ההשתתפות בתחרות תהיה על פי הרשמה מוקדמת  9010

 09-88523460לפקס: למשרד ה0כ0י 

 .2213:בשעה  3.4212.223תאריך אחרון להרשמה :  9010
 ש"ח0 950 ( :כולל משחקים)לות ההשתתפות ע 9040

 השחקנים המשתתפים בתחרות מחויבים בביטוח תקף ובדיקה רפואית על פי חוק הספורט0  9050

שחקן שנרשם לתחרות, לא הודיע על ביטול השתתפותו עד לתאריך סיום ההרשמה ולא  9010

 0מדמי ההרשמה 42%ת יחויב בתשלום הגיע לתחרו

 

 מוקדמות: .4

 

 משחקים על זוג מסלולים בשיטת ליגה0 4בשלב זה משחקים  109

חקן במסלול תזוזת מסלולים אחרי כל משחק: השחקן במסלול הימני יזוז זוג מסלולים לימין והש 101

 השמאלי יזוז זוג מסלולים לשמאל0

 שחקניות0 4 –שחקנים ו  4הגמר יעלו  9/1לשלב  101

 הפינים מצטברים לשלב הבא0 104

במקרה של שיוויון בין השחקנים במקומות המזכים עלייה לשלב הבא, יעלה השחקן/ית  105

במקרה ועדיין מתקיים שיוויון  שהשיג/ה את התוצאה הגבוהה ביותר בשלב הזה במשחק יחיד0

 יעלה השחקן שהשיג תוצאה גבוהה נוספת בשלב זה וכך הלאה עד לשבירת השיוויון0
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 גמר:ה 1/4שלב  .3

 

 , כל אחד יתחרה נגד האחרROUND ROBIN 0 -בשלב הזה ישחקו בשיטת  

 שיטת הניקוד: התוצאה + בונוס על ניצחון0 -משחקים  1סה"כ     

 נקודות0 90נקודות0  שוויון =  10ניצחון =     

 

 שלב הגמר: .2

 

 השחקניות  1 -השחקנים ו  1, יתחרו ביניהם ROUND ROBIN -לאחר שלב ה  

  ראשוןבמקרה והשחקן המדורג אין צבירת פינים לשלב זה0 0 במשחק אחד ת הראשוניםשסיימו במקומו

 1, יתייצבו יוכרז כאלוף ובמקרה והשחקן המדורג שני ינצח או שהמשחק יסתיים בשיוויון צחינ

 המשחקים יקבע את האלוף0  1 -השחקנים למשחק נוסף ביניהם כאשר סה"כ הפינים ב 

  נערות0משחקי הכנ"ל לגבי 

 0במקרה של שוויון בסה"כ הפינים יוכרע המשחק ע"י גלגול כדור אחד, עד להכרעה

 

 

 פרסים: .5

 

 40-ו 1ולמקומות לסגניהם , ביעים לאלוף, אלופהג    

 

  התחרות:מנהל  10
 

 , יו"ר הנוער0דוד בן נון

 

  :וערעור ועדת שיפוט 70

 

 ה0כ0י אריה פישר וחברי הועד המנהל הנוכחים במקום0 יו"ר   

 

 

 

 ,  בברכה

 

 אריה פישר, יו"ר

 התאחדות הכדורת בישראל
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 __________        נער / נערה :____________ שם פרטי :שם משפחה

 

 _________ :__________   מועדון  :___________ מס' ת0ז :תאריך לידה

 
   ___________ :_________________________________   טלפון :כתובת

      
 

 

 

 

 _______________ :_______________  חתימה :שם ההורה החותם
 

   

 _____________ :תאריך  

 

 

 

 

 

  09-8852346פקס':  ,  ב23.22.4213 –את הטופס יש לשלוח למשרדי ההתאחדות עד ה. 

 
 


