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42.22.4223

תחרות לקביעת נבחרות סניורים לאליפות העולם.4223 ,
אליפות העולם לסניורים ) (WSr.Cתתקיים בלאס וגאס ,ארה"ב בין התאריכים  01-01לאוגוסט 3102

 .0הרשמה והשתתפות :
 0.0ההרשמה הסתיימה ,רק השחקנים שנרשמו עד לתאריך הקובע יוכלו להשתתף בתחרות.
0.3
0.2
2.2
2.5

כללי המשחק וההתנהגות לפי תקנון זה ,נוהלי ה.כ.י וכללי המשחק הבינלאומיים.
לא יהיו מחזורי השלמה .
חל איסור על השחקנים לעשן במהלך כל "בלוק" משחקים.
בכל שלבי התחרות חובה להופיע בתלבושת המועדון שבו השחקנים משחקים –
אסורה ההופעה במכנסיים מבד ג'ינס .

 0.1לשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות וביטוח תאונות אישיות ,לפי
חוק הספורט.
 2.1קוד התנהגות השחקן בתחרות לפי נוהל מספר " 24קוד התנהגות" .השתתפות השחקן
בתחרות כמוה כהתחייבות לנהוג על פי נוהל זה במהלך התחרות ובהיותו חבר נבחרת ישראל
בחו"ל .ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות.
 .3התחרות :

 2.1התחרות תתקיים במקביל לקביעת נבחרות הגברים והנשים.
 2.2כל משתתף ישחק סה"כ  24משחקים בשני מועדים ,בכל מועד  1משחקים.
 2.2השיבוץ למסלולים בהגרלה ,בכל מועד .המשחקים יהיו בשיטת ליגה.
 2.2לאחר  3משחקים רצופים באותם המסלולים יזוזו השחקנים במסלולים הזוגיים  3מסלולים לימין
והשחקנים במסלולים האי זוגיים יזוזו  3מסלולים לשמאל.
 2.2מועדי התחרות :
 יום ו' –  32.25.4223בשעה  – 22:32בבאולינג "בולה" חולון.
 יום ו' –  21.20.4223בשעה – 22:32בבאולינג גן שמואל.

 3.1לפני תחילת התחרות הנ"ל ,יעבירו המשתתפים להתאחדות סכום של  4,222ש"ח  ,סכום
ראשוני שישמש כמקדמה למימון דמי ההרשמה ועלות המלון .בתום התחרות ,שחקן שלא
יזכה להכלל בנבחרת היוצאת יקבל את הסכום הנ"ל בחזרה.
 3.2לא יהיה ניקוד לדירוג הארצי" ,דירוג פישר".
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 3.2דמי השתתפות  + ₪ 522 :עלות המשחקים שישולמו במקום .דמי ההשתתפות שיצטברו
יועברו לשחקנים שיצאו בפועל להשתתף לאליפות העולם כנבחרת ישראל .לשחקן שהפסיק
התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה.
 .2תנאי השימון  :שימון דואלי ,לפי החלטת הועדה הטכנית של ה.כ.י.

 .4קביעת חברי הנבחרת :
4.0
4.3

4.2
4.4
2.5
4.1
4.2

ארבע השחקנים וארבעת השחקניות שידורגו ב 2-המקומות הראשונים לאחר  24המשחקים
הנ"ל יהיו חברי הנבחרות לאליפות העולם לסניורים שתתקיים בלאס וגאס ,ארה"ב.
במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים כניסה לנבחרת ,יזכה השחקן שהשיג
את התוצאה הגבוהה יותר במשחק האחרון בשלב המשחקים האחרון .במקרה ומספר שחקנים
השיגו את אותה תוצאה גבוהה יזכה זה מביניהם שהשיג את התוצאה הגבוהה במשחק הלפני
אחרון וכך הלאה.
התאחדות הכדורת בישראל לא תשתתף בעלות כלשהי לחברי נבחרות הסניורים הנ"ל
היוצאות לאליפות העולם לסניורים.4223 ,
השחקנים מחויבים להצטייד בביטוח מתאים לכיסוי הביטוחי של הנסיעה ולהציגה בפני
ההתאחדות .אנו ממליצים לרכוש פוליסת ביטוח שנערכת ע"י הסוכן מוטי לוי הפועל מול ה.כ.י.
השחקנים יחתמו על מסמך המסיר את האחריות לנסיעה מההתאחדות.
עלות דמי ההרשמה והשהייה במלון שהוצע ע"י מארגני התחרות ישולמו להתאחדות שתדאג
להרשמת הנבחרת ,כנדרש .עלות כרטיסי הטיסה ישולמו ישירות למשרד הנסיעות ע"י
השחקנים.
ההתאחדות תמנה  ,מתוך השחקנים המשתתפים ,מנהל משלחת.

 .5מנהל התחרות  :אריה פישר
 .1ערעורים :
 1.0ערעורים יתקבלו עד  01דקות מתום המשחקים בכל מקצה.
 1.3ועדת ערעורים :מנהל הטורניר וחברי הוועד המנהל הנוכחים במקום ושאינם משתתפים
בשלב האמור.
בברכה,
יו"ר
אריה פישר,
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