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 4213לשנת , AMF,  42 –ה  קדם גביע העולם
 

רסק  אבקרסנוישתתקיים השנה  AMFהזוכים ייצגו את ישראל באליפות העולם 

       15.11   –   24.11.2013: בין התאריכים שברוסיה 

                    

 *פתח תקווה   כל המשחקים יתקיימו בבאולינג* 
 

 : רשאים להשתתף, תקנון התחרות .1
  .י.כ.כללי המשחק וההתנהגות לפי נוהלי ה 1.1

חובה להופיע בתלבושת , בכל שלבי התחרות .י.כ.הופעה בלבוש הנהוג במשחקי ליגות ה 1.4

 המועדון שאליו משתייכים השחקנים

 .בכל השלבים  לא יהיו מחזורי השלמה, מתכונת התחרות מוסברת להלן 1.1

ת /היא בעל/והוא  י.כ.סונף להבמועדון המה /ית החבר/יכול להשתתף כל שחקןתחרות זו ב 1.1

 .ללא הגבלת גיל,  אזרחות ישראלית

לשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט וביטוח  1.5

 .תאונות אישיות תקף של העמותה
המופיע " קוד התנהגות" 14בעצם השתתפותו מתחייב השחקן לנהוג על פי נוהל מספר  1.1

 .באתר ההתאחדות

 .משחקים "בלוק"ל עישון במהלך כל חל איסור מוחלט ע 1.1
 

 (מספר המקומות בכל מקצה מוגבל) :ועלויות הרשמה .2

 .י אי מייל או פקס להתאחדות"ע 13:22בשעה  13.1.232עד , מראשתיעשה ההרשמה  2.1

 .1-ישולמו לפני תחילת המקצה ה, (לנוער וחיילים₪  244) ₪  144 : הרשמהדמי  2.2

 .כז הבאולינג במועד המקצה המשוחקישולם ישירות למר התשלום עבור המשחקים 2.1

לא הודיע על ביטול השתתפותו עד לתאריך סיום ההרשמה ולא , שחקן שנרשם לתחרות 2.1

 .מדמי ההרשמה 42%הגיע לתחרות יחויב בתשלום 

 .לשחקן שהחל בתחרות ויפרוש מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה 2.2

 

נית השימון כתו.  י.כ.נית של ההועדה הטכפי החלטת ל, אחד שימוןסוג :  תנאי השימון .1

 .י סמוך לתחילת התחרות.כ.באתר ה םפורסת
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 :מוקדמות .1

לפי בחירת השחקן בהתאם   ,בשני מועדים, משחקים 14כ "סהלב זה ישחק כל משתתף בש 2.1

  .משחקים בכל מועד בשיטת ליגה . , שלהלן ..1לסעיף 

מסלולים לימין והשחקנים  יזוזו זוג (הזוגי) קנים במסלול הימניהשח. תזוזת מסלולים כל משחק 1.2

  .מסלולים לשמאל זוג יזוזו( האי זוגי) במסלול השמאלי

 .הגמר //1שלב ל משלב זה יש צבירת פינים 1.1

 .נשים 12 –גברים ו  19הגמר יעלו  189לשלב  2.2

יעלה השחקן שהשיג , במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא 1.2

במקרה ומספר שחקנים השיגו את אותה . גבוהה יותר במשחק האחרון בשלב זהאת התוצאה ה

 .'תוצאה גבוהה יעלה זה מביניהם שהשיג את התוצאה הגבוהה במשחק הלפני אחרון וכד

 : (מספר המקומות בכל מקצה מוגבל)לשלב המוקדמות  המפגשיםלהלן תוכנית  ..1

  14:/1בשעה   41.41.2411' יום ד 

  14:/1בשעה   41.41.2411' יום ה 

  14:14בשעה   42.41.2411  'יום ו 

   14:44בשעה   41.2411..4  שבת 
 

 :הגמר 891שלב  .5

 .23:19בשעה  4213.20.11' ה ביום יתקיימו הגמר 1//המשחקים בשלב  2.1
 . השיבוץ למסלולים יעשה לפי המיקום בשלב המוקדמות 2.2

  .  משחקים במועד אחד /כ "בשלב זה ישחק כל משתתף סה 2.1

 .לשלב הבא לא תהיה צבירת פינים משלב זה 2.1

 .  שחקניות / –שחקנים ו  /הגמר יעלו  1/1לשלב  2.2

 .מחיר משחקים בלבד שישולמו במקום: לשלב זה  דמי השתתפות ..2

 .1.2ראה  –במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא  2.1

 

 :והגמר הגמר 841 ,גמר 821  ישלב .1
 .12:22החל מהשעה  4213.20.14'  ביום ויתקיימו  והגמר גמר 21/, גמר 1/1משחקי  1..

 (...1ראה )גמר   21/ -יעבור ל 4המדורג , (..2ראה )יעבור לשלב הגמר  1המדורג  1.4

. פי הפירוט הבאיתחרו בינם ל (ברים ונשיםג) / – 1המדורגים במקומות :   גמרה¼  שלב 1.3

פינים לא ), משחקים 5 –הטוב מ  ,נוק אאוט –ה  בשיטת ,במקבילהמשחקים יתקיימו 

במקרה של שוויון באחד המשחקים ישוחקו משחקונים     (. הניצחון במשחק נחשב, מצטברים

 ( :נקודות 4.מכסימום )להכרעה  14-ו 9
  מדורג  נגד  1 מדורג : 1מפגש /  

  1 מדורג  נגד  1 מדורג : 2מפגש 

  מדורג  נגד  2 מדורג : 1מפגש .  
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 :  הגמר½  שלב   1..

   ביותר בעל הדירוג הנמוךגמר   ¼במפגשי  המנצחנגד   4המדורג   : 1מפגש   . 

   גמר   ¼האחרים ממפגשי  המנצחים 4  : 2מפגש. 

, פינים לא מצטברים), משחקים 2 –הטוב מ , נוק אאוט –יתחרו בינם בשיטת ה ל "הנ

 14-ו 9ים   במקרה של שוויון באחד המשחקים ישוחקו משחקונ(. הניצחון במשחק נחשב

 . (נקודות 4.מכסימום )להכרעה 

 

 ,גברים ונשים, 1ת מספר /והמדורג, ל"הנ 1..לפי סעיף , המנצחים 2יפגשו :  גמרבשלב ה 1.5

.  משחקים רצופים 1  השחקנים ישחקו על זוג מסלולים 1:   1-מקום הה תחרות ביניהם עלב

ה "אר ידורגו בהתאם לסוהש 1-מקום היזכה ב ה הפינים הגבוה יותר"השחקן שישיג את ס

במקרה . משחק שלם להכרעהיערך  – 2-ל 1-ה הפינים בין ה"במידה ויושג שוויון בס. שהשיגו

במידה . (נקודות 4.מכסימום )להכרעה  14-ו 9ישוחקו משחקונים   גם במשחק זה של שוויון 

משחק בידורג השחקן בעל התוצאה הגבוהה יותר  1-ל 2-ה הפינים בין ה"ויושג שוויון בס

 . 2-במקום ה ל"הנ האחרון מבין השלושה
 

 

 :פרסים .1
  בסיום התחרות ייצגו את ישראל באליפות העולם  1-השחקן והשחקנית שידורגו במקום ה 1.1

AMF  גביעים+    רוסיהשתתקיים כאמור ב. 

 .גברים ונשים, 1 -ו  2שחקנים במקומות  לגביעים  1.2

 

 .אריה פישר  :מנהל התחרות ./

 

 : ועדת ערעורים .9
 .וחברי הוועד המנהל הנוכחים במקום ואינם משחקיםל התחרות מנה 9.1

 .השחקנים מתבקשים לבדוק את נכונות רישום התוצאות בידי מנהל התחרות 9.2

 .בכל שלב שעה מסיום המשחקים 1/1ערעורים יתקבלו עד  9.1
 

 

 

 ,בברכה 

 

 ר"יו,  אריה פישר

 התאחדות הכדורת בישראל 


