
 )ע.ר.( התאחדות הכדורת בישראל 

 ספיישל אולימפיקס את ספורטאי מחבקת

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

 Phone: 972-9-8852348טלפונים:      24522א.ת. חדש נתניה  9248למשלוח דואר: ת.ד 

 zahav.net-ibf@internet mail: –Eכתובתנו באינטרנט:         :Fax 8852346-9-972פקס: 
 www.etbf.eu      web site: ETBF   האירופאי באינטרנט: האיגודאתר 

 

 

 Unified ליגת זוגות 
 ספיישל אולימפיקס(עמותת במסגרת שיתוף הפעולה בין התאחדות הכדורת בישראל ו)

 5.42114.45מעודכן 

 -תכנית ה המשך פעילות ספיישל אולימפיקס מודיעים בזאת על עמותת התאחדות הכדורת בישראל ו

unified )להלן: לפי הנוהל המוסבר ,)שנה שלישית(, במסגרתה יתקיימו שני בתי תחרות )במקביל 

 

 :להשתתף רשאים  .1    

 . כניתתנרשמו מבעוד מועד לאשר שחקנים של התאחדות הכדורת בישראל  1.1

 כנית. תנרשמו מבעוד מועד לאשר שחקנים של ספישל אולימפיקס  1.1

 עפ"ינות אישיות, של בדיקות רפואיות וביטוח תאו ים תקפיםאישורברשותם  יהיואשר ם שחקני 1.1

 ט.חוק הספור

 .ע"י עמותת ספיישל אולימפיקס ת הליגה אשר תסופקחולצחובה להופיע במשחקי הליגה בכל  .1

 

 :(תחרותשני בתי )מתכונת  .1
אחר עפ"י תכנית מועדונים מארחים  ישוחק במרכז באולינג( 1+ בית  1)בית כל בית תחרות  1.1

 שתפורסם מראש.

זוגות  6יהיו  בכל ליגה. (~ 'ב1, 'א1 ~, 'א1, 'א1: ליגות 8 כ"הליגות )ס 4יהיו  תחרותבכל בית  1.1

  . בכל בית תחרות(זוגות  14 -זוגות  48)סה"כ 

כנית משחקים , לפי תמחזורים 5לבין עצמם בשיטת ליגה בת  בינם יתחרו הזוגות בכל ליגה 1.1

 .מראש שתפורסם

 .כזוג אשר ישחקו ביחד שחקן ה.כ.י ושחקן ספיישל אולימפיקסיורכב מ כל זוג 1.4

 ."קרישיטת בי"משחקים ראשונים רגילים ומשחק שלישי ב 1 : משחקים 1ו בכל מפגש ישוחק 1.5

כזוג, כאשר שחקן הספיישל  משחק אחדהשחקנים  1ישחקו  "שיטת בייקר"במשחק ב 1.6

 אולימפיקס ישחק את הפריימים האי זוגיים ושחקן ה.כ.י את הפריימים הזוגיים. 

 כנית המשחקים., כפי שיקבע בתו על זוג מסלוליםלא תהיה תזוזת מסלולים. המפגשים יערכ 1.3

 . )כולל הנדיקפ( במשותףזוג ע"י ה הגושהר שאהתוצאה הקובעת הנה התוצאה  1.8

 נים המשתתפים.השחקהאישיות של ת ולתוצא מעקב ממוצעלא יהיה  1.3

 ולצורך חישוב הניקוד הקבוצתי. לצורך קביעת ההנדיקפהזוג יהיה מעקב אחר תוצאות 

 

 :(דיקפהנ) לזוגתוספת ניקוד  .4
 יקבל תוספת ניקוד )הנדיקפ( לכל משחק רגיל )לא למשחק ה"בייקר"(.ג השחקנים זו 4.1

של זוג עד לממוצע  - 168.88 - ל הזוגההפרש בין ממוצע  88%ניקוד ההנדיקפ יקבע לפי :  4.1

 זוג בעל ממוצע גבוה .48לקבל =  יוכלזוג שחקנים שלמשחק רבי . ז"א שההנדיקפ המ188.88

 (.8הנדיקפ )הנדיקפ = לא יקבל תוספת  168.88 - מ

 המשחקים הראשונים. 1-יחושב לכל מחזור ויהיה תקף ל)בעיגול למספר שלם( ניקוד ההנדיקפ  4.1

 ."שיטת הבייקר"המשוחק ב 1-למשחק ה נתן הנדיקפילא י 4.4
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 נתן הנדיקפ למשחקי מחזור הסיום המשוחק כולו ב"שיטת בייקר". ילא י 4.5

 נה שעברה או הממוצע הידוע של השחקן.יחושב ההנדיקפ לפי הממוצע של הש 1-למחזור ה 4.6

 

 :שיטת הניקוד .5
במקרה של שוויון המתחרה. הזוג מול )תוצאה + הנדיקפ( כל ניצחון על נקודות  1זוג יקבל  5.1

 .אחת נקודה זוגכל יקבל 

ומעלה  הנדיקפ[ ללא] 168)או  ומעלה (כולל הנדיקפ) 118השיג תוצאה של זוג ובמידה  5.1

   נקודה נוספת ללא תלות באם ניצח או הפסיד.½ יקבל ( רקיהמשוחק בשיטת בי 1-במשחק ה

ומעלה  הנדיקפ[ ללא] 188)או ומעלה ( כולל הנדיקפ) 168השיג תוצאה של  זוגובמקרה  5.1

 יקבל נקודה אחת נוספת ללא תלות באם ניצח או הפסיד. ( קריהמשוחק בשיטת בי 1-במשחק ה

נקודות נוספות. במקרה של שוויון  4 המנצח יקבל הזוגעבור נצחון בסיכום שלושת המשחקים  5.4

 נקודות. 1 זוגכל יקבל 

 בונוסים(.כולל נקודות )לא  18 כ"הלצבור במפגש ס מהאמור למעלה עולה כי זוג יכול 5.5

 

 :תאריכי המפגשים .6

 4ליגה                    1ליגה                                                                     
 הרצליה                גן שמואל  -  18:88בשעה   88.81.1816יום ו'   :1מחזור 

 גן שמואל                 באר שבע -  18:88בשעה   13.81.1816: יום ו'  1מחזור 

 באר שבע                גן שמואל  -  18:88 בשעה  18.81.1816: יום ו'  1מחזור 

 גן שמואל   (   עיר ימיםנתניה ) -  18:88בשעה   88.84.1816: יום ו'  4מחזור 

 חולון    באר שבע              -  18:88בשעה   11.85.1816: יום ו'  5מחזור 

 , להלן.8, ראה סעיף סיוםמחזור גן שמואל,  -  18:18בשעה   6.86.18113: יום ו'  6מחזור   

 

 :הוראות כלליות .3

 ה.כ.י ובהתאמות המצוינות במסמך זה. "י תקנון המשחקים הרשמי של ליגותהליגה תתנהל עפ 3.1

 חל איסור על השחקנים לעשן במהלך כל המשחקים. 3.1

 במקרה של שיויון בנקודות בטבלת הדירוג יקבע מספר הפינים הכולל של הזוג. 3.1

 ".8רשם "ישחקן מאחר יכול להכנס למשחק מרגע הגעתו כאשר על כל "פריים" שהחסיר י 3.4

לתוצאה שישיג כמתוכנן כאשר ישוחק המשחק  - יעופשל ה.כ.י לא הבמידה ואחד השחקנים  3.5

למשחק בשיטת . העדכנית בטבלה תתוסף תוצאת הממוצע של הזוגהספיישל אולימפיקס  שחקן

גם במקרה  .18תוצאת הממוצע של הזוג חלקי בייקר תתווסף בפריים שבו משחק שחקן ה.כ.י 

 זה יקבל הזוג הנדיקפ.

ישוחק המשחק כמתוכנן כאשר  - קס לא הופיעספיישל אולימפישל במידה ואחד השחקנים  3.6

. 15ת פחו בטבלה העדכניתתתוסף תוצאת הממוצע של הזוג ה.כ.י.  לתוצאה שישיג שחקן

גם במקרה  .18, כנ"ל, חלקי 15תוצאת הממוצע של הזוג פחות למשחק בשיטת בייקר תתווסף 

 זה יקבל הזוג הנדיקפ.
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 וושחקני הזוג שהגיע 3:8: פסד טכני בשעור שליקבע ה -במידה ושני שחקני הזוג לא הופיעו  3.3

 קבלת בונוסים.תוצאה המזכה  , במידה וישיגויוכלו לשחק ולזכות בבונוסים

   המשחקים ישוחקו על מסלולים ללא חוסמי תעלות. 3.8

 

 גן שמואלב - 32:12בשעה  6.42126.11 יום ו' - (6)מחזור  סיוםהמחזור  .8

 הענקת המדליותס טקבסיומו יתקיים  .ל הליגותשוהאחרון  6-במועד זה יתקיים המחזור ה 8.1

 .להלן( 3)ראה סעיף 

מחזור  . זהוכנית המשחקיםלפי ת "קרישיטת בי"משחקים ב 1הקבוצות  ישחקו הסיוםבמחזור  8.1

כנית , כפי שמצוין בת5-לאחר המחזור ה לפי מיקומם שיפגיש את הזוגות משחקי דירוגשל 

 המשחקים.

 הניקוד(. "קרישיטת בי")כולל בונוסים מוגדרים למשחק ב שיטת הניקוד כמו בליגה הרגילה 8.1

 מצטבר לניקוד שהושג במחזורים הקודמים.

 .בכל הליגות לצורך הענקת המדליותשל הזוגות זה יקבע הדירוג הסופי  חזורבסיום מ 8.4

 

 :מחזור הסיום, בהמשך ל6.26.42111יום ו' ב -הענקת המדליות ס טק .3

 .זהב, כסף וארד:  מדליות אישיותביזכו , בכל ליגה ,1 - 1מקומות שידורגו ב זוגותה 1  3.1

 .אישיות מדליות השתתפותיקבלו  ,6 - 4במקומות , שידורגו בכל ליגה, הזוגות שאר 3.1

 לא יוענקו גביעים עבור הישגים מיוחדים ותוצאות גבוהות. 3.1

 

  רכז ענף באולינג בספיישל אולימפיקס., מיקי רייס  :הליגותמנהל  .18

 .קב בן יעקביע  :   נציג ה.כ.י 

 

 :  ועדת ערעורים .11
ועד המנהל  יחברומנכ"ל ספיישל אולימפיקס יו"ר ה.כ.י, נציג ה.כ.י, , ליגותמנהל ה 11.1

 כשחקנים באחת מליגות היוניפייד. מקום ושאינם משתתפיםב יםנוכח של ה.כ.י שיהיו

  שעה מסיום המשחקים בכל מפגש. 1/4יתקבלו עד  ערעורים 11.1

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 ,  מנכ"לראובן אסטרחן                            יו"ר   ,רוני אשכנזי                             

 התאחדות הכדורת בישראל                    ספיישל אולימפיקס ישראל
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