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   איטליה, בולוניה -הזוכים ייצגו את ישראל בתחרות גביע הים התיכון שתתקיים השנה ב

  .10-17/04/2016  :בין התאריכים

  
  *בולה בחולוןכל המשחקים יתקיימו בבאולינג * 

  עלות יציאת הנבחרת בכיסוי מלא של ההתאחדות           
  

    :רשאים להתשתתף, תקנון התחרות .1
  

  .ק וההתנהגות לפי נוהלי ההתאחדות והתקנון הבינלאומיכללי המשח 1.1
  חובה להופיע בתלבושת, בכל שלבי התחרות. י.כ.הופעה בלבוש הנהוג במשחקי ליגות ה 1.2

  .המועדון שאליו משתייכים השחקנים
 .לא יהיו מחזורי השלמה בכל השלבים , מתכונת התחרות מוסברת להלן 1.3
 ת/היא בעל/והואי .כ.ה במועדון המסונף לה/ית החבר/בתחרות זו יכול להשתתף כל שחקן 1.4

 .אזרחות ישראלית
תאונות אישיות תקף של  לשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט וביטוח 1.5

 המופיע" קוד התנהגות" 14בעצם השתתפותו מתחייב השחקן לנהוג על פי נוהל מספר . העמותה
  .באתר ההתאחדות

 .משחקים" בלוק"ון במהלך כל חל איסור מוחלט על עיש 1.6
  

  :הרשמה ועלויות .2
 .החדות על בסיס מקום פנוי בכל מקצי פקס או מייל להתא"ע, ההרשמה תעשה מראש 2.1
  ). ₪ 250נוער (₪  400: דמי הרשמה 2.2
 .י המשתתפים במקום התחרות"התשלום עבור המשחקים ישולם ע 2.3
. נשים 2-גברים ו 2: רת מלאה ל רק במידה ותהיה נבח"הנבחרת תצא לתחרות בחו: למען הסר ספק  2.4

 . יוחזרו לשחקנים דמי ההרשמה, ל"במקרה ולא תצא נבחרת לחו
מדמי  30%בתשלום  יחויבהגיע לתחרות ולא  לא הודיע על ביטול השתתפותו , שחקן שנרשם לתחרות 2.5

  .ההרשמה

  
 : תנאי השימון .3

 .התחרותי סמוך לתחילת .כ.תכנית השימון תפורסם באתר ה. סוג שימון אחד לתחרות
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 :מוקדמות  .4
בשני מועדים לפי בחירת , משחקים בכל מקצה 6, משחקים 12כ "בשלב זה ישחק כל משתתף סה 4.1

 .משחקים בכל מועד בשיטת ליגה, 4.6בהתאם לסעיף השחקן 
 .תזוזת מסלולים כל משחק 4.2
 .ועד לשלב הגמרמשלב זה יש צבירת פינים  4.3
יעלה השחקן , המזכים עליה לשלב הבא במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות 4.4

במקרה ומספר שחקנים . את התוצאה הגבוהה יותר במשחק האחרון בשלב זה שהשיג
שהשיג את התוצאה הגבוהה במשחק  מבניהםתוצאה גבוהה יעלה זה  השיגו את אותה

 .'הלפני אחרון וכד
 .נשים 6גברים ו  18הגמר יעלו  1/2לשלב  4.5

 
 )מספר המקומות בכל מקצה מוגבל( :וקדמותלהלן תכנית המפגשים לשלב המ 4.6

  20:00 בשעה 14.02.2016' יום א
  20:00 בשעה 15.02.2016' יום ב
 20:00 בשעה 17.02.2016' יום ד

 
  :הגמר 21/שלב  4.7

שחקן  .משחקתזוזת מסלולים כל . משחקים 4ישוחקו  10:00בשעה  19.02.2016 ביום שישי
  .מסלולים ימינה ושחקן במסלול אי זוגי יזוז זוג מסלולים שמאלה במסלול זוגי יזוז זוג

  .פינים מצטברים, נשים 4 –גברים ו  8לשלב הגמר יעלו  4.8
  

  :שלב הגמר  .5
 Roundבסיבוב אחד של הגברים בהמשך לשלב הקודם ובו יתחרו , שלב הגמר ייערך באותו יום 5.1

Rubin )7 זה הפינים מצטברים ועל כל ניצחון בשלב . )משחקים 6(בשני סיבובים  והנשים )משחקים
  .אין בונוס על תוצאה). לשוויון' נק 10(נקודות בונוס  20 –יזכו השחקנים ב 

 . שני הראשונים ושתי הראשונות בסיום שלב זה יקבעו כשחקני הנבחרת למשחקי גביע הים התיכון 5.2
הבא יקבע המשחק המזכה את המתחרים בעליה לשלב וחצי הגמר  שוויון בשלב המוקדמותבמקרה של  .6

ישוחקו , 2-3בין המקומות , שוויון בסיום שלב הגמרבמקרה של . הגבוה שהשיג השחקן בשלב זה
  ). 'נק 60מקסימום ( 10 –ו  9משחקונים 

  
  מיקי פישלר :מנהל התחרות  .7

         
 :גביע הים התיכון האירופאי .8

 .    גברים ונשים: יחידים            -:   מתכונת התחרות 8.1
 .גברים ונשים:             זוגות  -
  .גבר ואשה כזוג: זוגות מעורב     -
 .נשים 2 –גברים ו  2: קבוצתי מעורב  -
 .נשים וגברים: מסטרס            -
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  .ETBF  –בתחרות זו מחולקות מדליות לפי הכללים של ה  8.2
  

 :ועדת ערעורים .9
  .ים במקוםהנוכח, עד המנהל שאינם משתתפים בתחרותור וחברי הו"יו, רוני אשכנזי 9.1
  .שעה מסיום המשחקים בכל שלב  1/2ערעורים יתקבלו עד  9.2

  
  
  ,בברכה 

  הוועד המנהל , וועדת הספורט
  התאחדות הכדורת בישראל

        


