התאחדות הכדורת בישראל

(ע.ר).

ISRAEL BOWLING FEDERATION

* משחקי אליפות ישראל יתקיימו במרכז הבאולינג בחוצות המפרץ *
 .1תקנון התחרות ,רשאים להשתתף :
 1.1כללי המשחק וההתנהגות לפי נוהלי ה.כ.י .הופעה בלבוש הנהוג במשחקי ליגות ה.כ.י.
 1.1מתכונת התחרות מוסברת להלן ,לא יהיו מחזורי השלמה בכל השלבים .
 1.1באליפות ישראל יכול להשתתף כל שחקן/ית החבר/ה במועדון המסונף לה.כ.י והוא/היא בעל/ת
אזרחות ישראלית ,ללא הגבלת גיל.
 1.2לשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט וביטוח

תאונות אישיות תקף של העמותה.
 1.5בעצם השתתפותו מתחייב השחקן לנהוג על פי נוהל מספר " 14קוד התנהגות"
המופיע באתר ההתאחדות.
 1.1חל איסור מוחלט על עישון במהלך כל בלוק משחקים.
 .4בכל שלבי התחרות ,חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייכים השחקנים.
 .1הרשמה ועלויות( :מספר המקומות בכל מקצה מוגבל)
 1.1ההרשמה תיעשה מראש ,עד  21.25.4212בשעה  10:22ע"י אי מייל או פקס להתאחדות.
 1.1דמי הרשמה  ₪ 144( ₪ 044 :לנוער וחיילים) ,ישולמו לפני תחילת המקצה ה.1-
 1.1התשלום עבור המשחקים ישולם ישירות למרכז הבאולינג במועד המקצה המשוחק.
 1.0שחקן שנרשם לתחרות ,לא הודיע על ביטול השתתפותו עד לתאריך סיום ההרשמה ולא
הגיע לתחרות יחויב בתשלום  02%מדמי ההרשמה.
 1.3לשחקן שהחל בתחרות ויפרוש מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה.
 0.3שחקני ושחקניות נבחרות ישראל בוגרים מחויבים להשתתף באליפות.
 .0תנאי השימון  :סוג שימון אחד ,לפי החלטת הועדה הטכנית של ה.כ.י .תוכנית השימון
תפורסם באתר ה.כ.י סמוך לתחילת התחרות.

"העמותה נתמכת ע"י משרד התרבות והספורט".

עמוד  1מתוך 4

למשלוח דואר :ת.ד  9248א.ת .חדש נתניה  24522טלפוניםPhone: +972-9-8852348 :
כתובתנו באינטרנטE– mail: .ilibf@zahav.net :
פקסFax: +972-9-8852346 :
אתר האזור האירופאי באינטרנטEz web site: www.etbf.eu :

התאחדות הכדורת בישראל

(ע.ר).

ISRAEL BOWLING FEDERATION

 .3מוקדמות:
5.1
3.1
3.1
3.0
3.3
3.1

בשלב זה ישחק כל משתתף סה"כ  14משחקים ,בשני מועדים ,לפי בחירת השחקן בהתאם
לסעיף  3.1להלן  1 :משחקים בכל מועד בשיטת ליגה.
תזוזת מסלולים כל משחק .השחקנים במסלול הימני(הזוגי) יזוזו  1מסלולים לימין והשחקנים
במסלול השמאלי(האי זוגי) יזוזו  1מסלולים לשמאל.
משלב זה יש צבירת פינים לשלב  1/1הגמר.
לשלב  1/1הגמר יעלו  11גברים ו –  14נשים.
במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא ,יעלה השחקן שהשיג
את התוצאה הגבוהה יותר במשחק האחרון בשלב זה .במקרה ומספר שחקנים השיגו את אותה
תוצאה גבוהה יעלה זה מביניהם שהשיג את התוצאה הגבוהה במשחק הלפני אחרון וכד'.
להלן תוכנית המפגשים לשלב המוקדמות ( :מספר המקומות בכל מקצה מוגבל)
יום ד' –  40.43.1410בשעה 11:14
יום ה' –  41.43.1410בשעה 11:14
יום ו' –  49.43.1410בשעה 14:14
שבת –  14.43.1410בשעה 14:44

 .3שלב  1/9הגמר:
 1.1המשחקים בשלב  1/1הגמר יתקיימו ביום ה'  15.25.4212בשעה .19:22
1.1
1.1
1.0
1.3
1.1
1.0

השיבוץ למסלולים יעשה לפי המיקום בשלב המוקדמות.
בשלב זה ישחק כל משתתף סה"כ  1משחקים במועד אחד .לאחר כל משחק יזוזו השחקנים לפי
המתואר בסעיף .3.1
משלב זה לא תהיה צבירת פינים לשלב הבא.
לשלב  1/0הגמר יעלו  1שחקנים ו –  1שחקניות – במניין זה נכללים  0המדורגים ראשונים
ב"דירוג פישר" (נשים וגברים) במידה ועמדו בתנאי סעיף  0שלהלן.
דמי השתתפות לשלב זה  :מחיר משחקים בלבד שישולמו במקום.
במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא – ראה .3.3

 .7שלושת השחקנים/יות הראשונים/ות ב"דירוג פישר" העדכני המתפרסם באתר ה.כ.י
ב 21.25.4212-יזכו להיכלל בין  9השחקנים שיעלו לשלב ¼ הגמר וידורגו במקומות 3,7,9
(מדורג  1למקום  3והשאר בהתאמה) להמשך התחרות ,בתנאי שישתתפו בתחרות זו בכפוף
לתקנון התחרות (ראה * בהמשך) וידורגו לפחות בין  14השחקנים/יות הראשונים בשלב 1/9
הגמר (במקרה וידורגו בשלב  1/9הגמר בין  9הראשונים  -ימשיכו התחרות לפי מיקומם זה).
*שחקן/ית שלא ישחקו את מלוא  42המשחקים בתחרות כנ"ל לא יכללו/יחשבו במסגרת זאת.
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 .9שלבי  1/2גמר 1/4 ,הגמר והגמר:
 1.1משחקי  1/0גמר 1/1 ,גמר והגמר יתקיימו ביום ו'  13.25.4212החל מהשעה .12:02
 1.1דמי השתתפות לשלבים אלה  :מחיר משחקים בלבד שישולמו במקום.
 9.0המדורג  1יעבור לשלב הגמר (ראה  ,)1.0המדורג  4יעבור לשלב  1/1הגמר (ראה .)1.1
 9.2שלב ¼ הגמר  :המדורגים במקומות ( 1 – 1גברים ונשים) יתחרו בינם לבין עצמם,
במקביל ,בשיטת ה – נוק אאוט ,הטוב מ –  5משחקים( ,פינים לא מצטברים ,הניצחון במשחק
נחשב) .במקרה של שוויון באחד המשחקים ישוחקו משחקונים  9ו 14-להכרעה (מכסימום 14
נקודות) :
 מפגש  : 1מדורג  1נגד מדורג 1
 מפגש  : 1מדורג  0נגד מדורג 0
 מפגש  : 1מדורג  3נגד מדורג 1
1.3

שלב ½

הגמר :

 מפגש  : 0המדורג  4נגד המנצח במפגשי ¼ גמר בעל הדירוג הנמוך ביותר.
 מפגש  4 : 3המנצחים האחרים ממפגשי ¼ גמר .
הנ"ל יתחרו בינם לבין עצמם בשיטת ה – נוק אאוט ,הטוב מ –  3משחקים( ,פינים לא
מצטברים ,הניצחון במשחק נחשב) .במקרה של שוויון באחד המשחקים ישוחקו
משחקונים  9ו 14-להכרעה (מכסימום  14נקודות).
 9.3בשלב הגמר  :יפגשו  1המנצחים ,לפי סעיף  1.3הנ"ל ,והמדורג/ת מספר  ,1גברים ונשים,
בתחרות ביניהם על האליפות  1 :השחקנים ישחקו על זוג מסלולים  1משחקים רצופים.
השחקן שישיג את ס"ה הפינים הגבוה יותר יזכה באליפות ישראל  ,השני בסגנות והשלישי
במקום ה .1-במידה ויושג שוויון בס"ה הפינים בין ה 1-ל – 1-יערך משחק שלם להכרעה.
במקרה של שוויון גם במשחק זה ישוחקו משחקונים  9ו 14-להכרעה (מכסימום  14נקודות).
במידה ויושג שוויון בס"ה הפינים בין ה 1-ל 1-ידורג השחקן בעל התוצאה הגבוהה יותר
במשחק האחרון מבין השלושה הנ"ל במקום ה.1-

 .9פרסים:
 9.1גביעים לאלופי ישראל ,לסגני האלופים ולמקום ה ,1-גברים ונשים.
 9.1אלופי ישראל ייצגו את ישראל באליפות אירופה  ECC 2014שתיערך ברייקאויק ,איסלנד.
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 .14מנהל התחרות :אריה פישר.

 .11ועדת ערעורים:
 11.1מנהל התחרות וחברי הוועד המנהל הנוכחים במקום ואינם משחקים.
 11.1ערעורים יתקבלו עד  1/0שעה מסיום המשחקים בכל שלב.

בברכה ,
אריה פישר ,יו"ר
התאחדות הכדורת בישראל
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