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 :לכבוד

 יו"ר מועדונים

 שחקני הבאולינג
 

 .6421תקנון לקביעת נבחרת ישראל נשים, 
 (4216ליוני  18 - 9  בין התאריכים אוסטריה, ווינה)לאליפות אירופה שתתקיים ב

 

 לפי המתכונת המוסברת להלן: טורניר ארצינשים לאליפות אירופה תקבע ע"י לנבחרת ישראל 
 

 הבאים: בכל הקריטריוניםות שתעמודנה כל השחקני יכולות להשתתף 1

 הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.  חברה בעמותה 1.1

משחקים  52%בלפחות  4215/4216משתתפת בליגת העל לנשים של ההתאחדות בעונת  1.1

 בחשבון. ויילקח לא(. תוצאות הליגות 3.1.11..11התחרות )עד לתאריך  בסיום

 .בעלת אזרחות ישראלית 1.3

 .מועד הראשון לתחרותתשלם דמי השתתפות ב 1.1

לשחקניות יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות וביטוח תאונות אישיות תקף, לפי חוק  1.1

 הספורט. 

"קוד התנהגות". עצם השתתפות  14קוד התנהגות השחקנית בתחרות יהיה לפי נוהל מספר  1

נבחרת  השחקנית בתחרות כמוה כהתחייבות לנהוג על פי נוהל זה במהלך התחרות ובהיותה חברת

 ישראל. ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות.

 .בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייכת השחקנית 3

השימון לפי החלטת הועדה הטכנית של ה.כ.י. תוכנית  אחתתוכנית שימון :  תנאי השימון 1

 .תחרותתפורסם באתר ה.כ.י בסמוך לתחילת ה

 : הרשמה ועלויות 1

מייל או פקס -ע"י אי(  ..:13בשעה  1.1.11..11תיעשה מראש )עד לתאריך  ההרשמה 1.1

 .להתאחדות

רות( ישולמו לפני תחילת התחרות. )ניתן לשלם בשני לנע₪  .₪11 ) ..3: השתתפות דמי  1.1

 .ההשתתפותתשלומים(. לשחקנית שתפסיק התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי 

 ש ישירות למרכז הבאולינג המארח.ישולם בכל מפג התשלום עבור המשחקים 1.3

 

עד לתאריך סיום  ה על ביטול השתתפותהלתחרות, לא הודיע מהשנרש ניתשחק 1.1

 .ההשתתפותמדמי ה 32%חויב בתשלום תלתחרות  הההרשמה ולא הגיע

 

 ** גן-ובבאולינג רמת פלנטבבאולינג ** כל המשחקים יתקיימו 
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 : התחרות 1

 11ים בכל מפגש, סה"כ משחק 1מפגשים של  1 תקיימנה ותהשחקני 1.1

 משחקים.

זוז בכל תבמסלול הזוגי  ניתשחק –)לפי תוצאות ההגרלה(  תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 1.1

 מסלולים לשמאל. 1זוז בכל משחק תבמסלול האי זוגי  ניתמסלולים לימין ושחק 1משחק 

 בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. 1.3

 סעיף כל מרכז באולינג )חיפה ורמת גן לפימפגשים ב 1, מפגשי התחרות 6מתוך  2יש לבחור  1.1

מפגשים בכל מרכז  1באישור ובתיאום מראש עם מנהל התחרות, וזאת על מנת להשלים  (1.1

 צא מהתחרות.תחסיר יותר ממפגש אחד באחד ממרכזי הבאולינג הנ"ל תש ניתשחקבאולינג. 

 מספר המקומות בכל מפגש מוגבל.

 :  חרותתאריכי המפגשים בת   1.1

 מסלולים 6 -בבאולינג רמת גן 11..:  בשעה   3.1.11..1.   יום ג'

 מסלולים 9 -פלנטבבאולינג   11:11 בשעה     .3.1.111..  יום ד'

 מסלולים 9 -פלנטבבאולינג   ..:.1בשעה      .3.1.111..   יום ו'

 מסלולים 9 -בבאולינג רמת גן  11:..  בשעה    3.1.11.0.. יום ב' 

 מסלולים 9 -בבאולינג רמת גן     3.11:   בשעה   .3.1.111..  יום ה'

 מסלולים 9 -בבאולינג פלנט  11:..בשעה      .3.1.111..  יום ה'

 מסלולים 9 -בבאולינג פלנט  11:..בשעה      3.1.11..11 יום ד' 

 

בסיום יוענק לשחקניות המשתתפות לפי דירוגן  "ה.כ.יהניקוד לדירוג הארצי "דירוג  0

 אם לתקנון הדירוג.ובהת תחרות זו

 : קביעת חברות הנבחרת 9

  ולפי ההנחיות הבאות :נשים  1-עד לייקבע הרכב הנבחרת לאליפות אירופה לנשים  1.1

יכללו בנבחרת  1.1.11..11ב"דירוג ה.כ.י" העדכני לתאריך  שתי השחקניות הראשונות 1.1

 11בתנאי שתשתתפנה בתחרות זאת ותדורגנה בסיומה בין  -ותצאנה לתחרות בחו"ל

  השחקניות הראשונות בתחרות.

 11, לאחר לפי הסדר בטבלת דירוג התוצאות בתחרות זו בלבד ,נוספות שחקניות 1 1.3

 משחקים. 

 . זובסיום תחרות  ....11ממוצע של  : תוצאת המינימום לכניסה לנבחרת 1.1

במקרה של שוויון בפינים בין שחקניות במקומות המזכים כניסה לנבחרת, יתקיים משחק  1.1

סף בין שחקניות אלו בלבד. במקרה של שוויון במשחק זה, יערך משחק נוסף עד הכרעה נו

 להכרעה.

 .ההתאחדות כנ"ל תשתתפנה באליפות אירופה לנשים במימון מלא של הנבחרת ותחברכל  1.1

להיכלל  הלא תממש את זכות 9.5עד  9.4בנוסף , במידה ואחת השחקניות לפי סעיפים  1.0

 ף/יות הבאה/ות אחריה בדירוג התחרות תצורהשחקנית –בנבחרת )לפי תקנון זה( 

 כנ"ל.   9.5 עד 9.3 פיםלנבחרת בתנאים לפי סעי

בסמכות הוועד המנהל לנפות שחקנית, בכל שלב, בשל עבירת משמעת. במקרה זה, לא יוחזרו דמי  1.1

 ההשתתפות.
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 .חובות שחקניות הנבחרת 1

שחקנית נבחרת חייבת להשתתף באימונים לקראת יציאתה לאליפות  .1

ירופה לפי תכנית האימונים שתיקבע ע"י ראש המשלחת והמאמן. שחקנית שזכתה א

 –מתכנית האימונים כנ"ל  92%להיכלל בנבחרת ישראל ולא תשתתף בלפחות 

 .תנופה לאלתר מהנבחרת

 רוני אשכנזי  :מנהל התחרות 11

 

  :שיפוט  11

 מנהל התחרות. -שופט ראשי  11.1

 ת.שופטי ה.כ.י המוסמכים כפי שימונו לימי התחרו 11.1

 

 :   ועדת ערעורים 13

 , יו"ר וכל חבר ועד המנהל שיהיה נוכח במקום ושאינו משתתף בתחרות.רוני אשכנזי

  .מפגששעה מסיום המשחקים בכל  1/2יתקבלו עד  ערעורים

 

 בברכה 

 ,הועד המנהל 

 התאחדות הכדורת בישראל 

 

 

 

 


