
 )ע.ר.( התאחדות הכדורת בישראל    
ISRAEL BOWLING FEDERATION 

 3מתוך  1דף ה נתמכת ע"י משרד התרבות והספורט".                 "העמות

 Phone: 874-8-995432389טלפונים:      24522א.ת. חדש נתניה  9248למשלוח דואר: ת.ד 

 zahav.net-ibf@internet mail: –Eכתובתנו באינטרנט:         :Fax 9954328-8-874פקס: 

 :www.etbf.dk  Ez web siteאתר האזור האירופאי באינטרנט: 

 

 
 
  

 
 
 

 
 

   

    23.21.4215שבת ב תיערך 12לנערים ונערות עד גיל  44–אליפות ישראל ה 

 .גן שמואלבבאולינג 

 .תחילת המשחקים 22:12בשעה  , הרשמה 23:28בשעה 
 

 ואילך. 22.21.4221 – תאריךשנולדו מנערים/ נערות  הגדרת הגיל:

 

 שתייך השחקן.*חובה להופיע בתלבושת המועדון אליו מ
 

 : הרשמה .1

                               ההרשמה תהיה מוקדמת ע"י מילוי הטופס המצורף ושליחתו למשרד ה.כ.י  .1.1

 .12:22בשעה  4212 דצמברל 31-' הדעד יום ,  09-8852346לפקס: 

 .משחקיםללת וכעלות ה ש"ח.  152 :לות ההשתתפות ע .1.4

 בסמכות מנהל הטורניר לשנות את מתכונת הטורניר בהתאם לכמות השחקנים המשתתפים. .1.1

 .90:19כל השחקנים להגיע למקום התחרות עד השעה  על .1.1

נער8ה  חובה להצטייד בתעודת זהות בה מופיע תאריך הלידה של השחקן. כל .1.1

  שתתףיורשה להלא  8ההיה ברשותו8ה תעודה מזהה להוכחת גילוישלא 

 .בתחרות

 

 : , מוקדמותשלב ראשון .4

 .משחקים על זוג מסלולים, בשיטת ליגה 1בשלב זה משחקים  1.1

 .משחקים עוברים זוג מסלולים ימינה 1רי אח 1.1

 .שחקניות 1 -שחקנים ו  1שלב הגמר יעלו ל 1.1

 .פינים מצטברים לשלב הבאה 1.1

מקרה של שוויון בין השחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא יעלה  השחקן/ית שהשיג/ה ב 1.1

 ה הגבוהה ביותר בשלב זה.את התוצא
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 : שלב הגמר .3

 , כל אחד יתחרה נגד האחר. ROUND ROBIN -בשלב הזה ישחקו בשיטת  1.1

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

 נקודות. 19נקודות.  שוויון =  19ניצחון = 

 השחקניות  1 -קנים ו השח 1, יתחרו ביניהם ROUND ROBIN -לאחר שלב ה  1.1

יוכרז כאלוף.  –1 -במקרה והשחקן המדורג ראשון ניצח במשחק השסיימו במקומות הראשונים. 

השחקנים למשחק נוסף ביניהם  1, יתייצבו 1-במשחק ה במקרה והשחקן המדורג שני  ניצח

 המשחקים יקבע את האלוף. כנ"ל לגבי נערות. 1 -אשר סה"כ הפינים ב כ

 

 : פרסים .2

 

 .1 -ו   1למקומות דליות מ .סגניהםול גביעים לאלוף, אלופה

 

 :  תחרותהמנהל  .1

 

 , יו"ר הנוער.דוד בן נון

 

  :שיפוט  .6
 מנהל התחרות. -שופט ראשי  6.1

 .שופטי ה.כ.י המוסמכים כפי שימונו לימי התחרות 6.1
 

 :   ועדת ערעורים .7

 .אריה פישר, יו"ר וכל חבר בועד המנהל שיהיה נוכח במקום 7.1
 .שלבשעה מסיום המשחקים בכל  1/4ערעורים יתקבלו עד  7.1

 

 

 

 

 בברכה , 

 

 יו"ר     אריה פישר, 

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

 

 _________ :__________   מועדון  :___________ מס' ת.ז :תאריך לידה

 
  ___________ :_________________________________   טלפון :כתובת

       
 

 

 

 _______________ :חתימה  _______________ :שם ההורה החותם
 

   

 _____________ :תאריך  

 

 

 

 

 

 8852346-09פקס':  ב 2.141.13 –עד ה  את הטופס יש לשלוח למשרדי ההתאחדות. 

  050-7831229: דוד בן נון  –טל' לקבלת מידע נוסף. 

mailto:ibf@internet-zahav.net

