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

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

 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  Ez web siteאתר האזור האירופאי באינטרנט: 

 

 
  

 :לכבוד
 יו"ר מועדונים

 שחקני הבאולינג
 .6421תקנון לקביעת נבחרת ישראל גברים, 

 (4216לאוגוסט  49 – 11 תאריכיםין הב בלגיהבריסל, בשתתקיים  אירופה)לאליפות 
 

 שחקנים 41סגל הנבחרת אשר ימנה תחרות לקביעת זוהי 

 12בסעיף  גדרתהמו, מתוך הסגל, בשיטה במהלך יונייקבע יהרכב הנבחרת הסופי 

 

 לפי המתכונת המוסברת להלן: טורניר ארציתקבע ע"י  אירופהנבחרת ישראל גברים לאליפות סגל 

 הבאים: בכל הקריטריוניםכל השחקנים שיעמדו  יכולים להשתתף .1

 הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.  חבר בעמותה 1.1

ית א' או ב'( בעונת של ההתאחדות )על גברים, לאומית, ארצ משתתף באחת מליגות הגברים 1.1

(. תוצאות 11.30.1311התחרות )עד לתאריך  בסיוםמשחקים  52%בלפחות  4215/4216

 בחשבון. ויילקח לאהליגות 

 .בעל אזרחות ישראלית 1.0

 .שילם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות 1.1

 , לפי חוק הספורט. ות רפואיות וביטוח תאונות אישיותלשחקנים יהיה אישור תקף של בדיק 1.1

"קוד התנהגות". השתתפות השחקן  14השחקן בתחרות לפי נוהל מספר  ד התנהגותקו .4

בתחרות כמוה כהתחייבות לנהוג על פי נוהל זה במהלך התחרות ובהיותו חבר נבחרת 

 ישראל. ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות.
קוד  .בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייך השחקן .3

 וש יהיה לפי הנהוג בליגות ה.כ.י.הלב

השימון לפי החלטת הועדה הטכנית של ה.כ.י. תוכנית  תוכנית שימון אחת:  תנאי השימון .2

 תפורסם באתר ה.כ.י בסמוך לתחילת התחרות.

 : הרשמה ועלויות .5

מייל או פקס -ע"י אי(  10:33בשעה  11.31.1311ההרשמה תיעשה מראש )עד לתאריך  1.1

 .להתאחדות

לנוער וחיילים( ישולמו לפני תחילת התחרות. )ניתן לשלם בשני  ₪ ₪113 ) 033: דמי הרשמה 1.1

 התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה.את שהפסיק  ןתשלומים(. לשחק

 ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח. התשלום עבור המשחקים 1.0

אריך סיום ההרשמה ולא עד לת ועל ביטול השתתפות לתחרות, לא הודיע םשנרש ןשחק 1.1

 .מדמי ההרשמה 32%חויב בתשלום ילתחרות  הגיע

 

 ** גן-ובבאולינג רמת פלנטבבאולינג ** כל המשחקים יתקיימו 
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 : התחרות .6

 משחקים. 11משחקים בכל מפגש, סה"כ  1מפגשים של  1יקיימו  םהשחקני 1.1

גי יזוז בכל משחק שחקן במסלול הזו –)לפי תוצאות ההגרלה(  תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 1.1

 מסלולים לשמאל. 1מסלולים לימין ושחקן במסלול האי זוגי יזוז בכל משחק  1

 בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. 1.0

 סעיף מפגשים בכל מרכז באולינג )חיפה ורמת גן לפי 1, מפגשי התחרות 6מתוך  2יש לבחור  1.1

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

 יצא מהתחרות.באחד ממרכזי הבאולינג הנ"ל שחקן שיחסיר יותר ממפגש אחד  באולינג.

 מספר המקומות בכל מפגש מוגבל.

 תאריכי המפגשים בתחרות :  1.1
 מסלולים 6 -בבאולינג רמת גן 3311:  בשעה   31.30.1311   יום ג'

 מסלולים 9 -נטבבאולינג פל  11:11בשעה      31.30.1311  יום ד'

 מסלולים 9 -בבאולינג פלנט  13:33בשעה      31.30.1311   יום ו'

 מסלולים 9 -בבאולינג רמת גן  33:11בשעה      31.30.1311 יום ב' 

 מסלולים 9 -בבאולינג רמת גן     0311:בשעה      13.30.1311  יום ה'

 לוליםמס 9 -בבאולינג פלנט  33:11בשעה      30.131113.  יום ה'

 מסלולים 9 -בבאולינג פלנט  33:11בשעה      11.30.1311 יום ד' 

 

 יוענק לשחקנים המשתתפים לפי דירוגם בסיום תחרות זו "ה.כ.יהניקוד לדירוג הארצי "דירוג  .1

 .ובהתאם לתקנון הדירוג

 : הנבחרתסגל קביעת חברי  .9

 ולפי ההנחיות הבאות: ייקבעהנבחרת לאליפות אירופה לגברים סגל הרכב  1.1

 המשחקים.  11, לאחר לפי הסדר בדירוג התוצאות בתחרות זו בלבד גברים 14-עד ל 1.1

נבחרת יכללו ב 11.31.1311ב"דירוג ה.כ.י" העדכני לתאריך  שני השחקנים הראשונים 1.0

(, וזאת בתנאי שהשתתפו בתחרות לקביעת סגל השחקנים ויצאו לתחרות בחו"ל 1בין ) הסופית

 המקומות הראשונים. 11רגו בין הנבחרת ודו

במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים כניסה לסגל נבחרת, יתקיים משחק  1.1

הכרעה נוסף בין שחקנים אלו בלבד. במקרה של שוויון במשחק זה, יערך משחק נוסף עד 

 להכרעה.

שתתפו יכנ"ל  הסופית שתיקבע בהמשך מתוך סגל הנבחרת חברי הנבחרתכל  9.5

 אליפות אירופה לגברים במימון מלא של ההתאחדות.ב

להיכלל  וממש את זכותילא  9.2עד  9.4לפי סעיפים  םהשחקני דבמידה ואח 9.6

בדירוג התחרות  םאחריה יםהבא/ ים/ןהשחק –נבחרת )לפי תקנון זה( סגל הב

 כנ"ל.   9.2 -ו 9.4נבחרת בתנאים לפי סעיפים סגל הל וצורפי

שחקן, בכל שלב, בשל עבירת משמעת. במקרה זה, לא  בסמכות הוועד המנהל לנפות 1.1

 יוחזרו דמי ההשתתפות.
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 .חובות שחקני הנבחרת .8

נבחרת יהיה חייב להשתתף באליפות ישראל לבוגרים שתתקיים סגל השחקן  1.1

נבחרת ישראל ולא ישתתף סגל . שחקן שזכה להיכלל ב4216 יוליחודש ב

 .חרתהנבסגל ינופה לאלתר מ –באליפות ישראל כנ"ל 

לפי תכנית בחירת הרכב הנבחרת הסופי נבחרת חייב להשתתף באימונים לקראת סגל שחקן  1.1

נבחרת ישראל ולא סגל האימונים שתיקבע ע"י ראש המשלחת והמאמן. שחקן שזכה להיכלל ב

 . הנבחרתסגל ינופה לאלתר מ –מתוכנית האימונים כנ"ל  92%ישתתף בלפחות 

  :קביעת הנבחרת הסופית .12

 1-עד ל, 4216במהלך חודש יוני ייקבע רת לאליפות אירופה לגברים הרכב הנבח 13.1

 גברים ולפי ההנחיות הבאות:

יכללו  11.31.1311ב"דירוג ה.כ.י" העדכני לתאריך  שני השחקנים הראשונים 13.1

 , וזאת ללא תלות בשיטת הבחירה המתוארת להלן.לעיל 1.0בנבחרת כמתואר בסעיף 

עבור הנבחרת שייקבע  מאמן מחו"לחרו ע"י כאמור( ייב 1שאר חברי הנבחרת )עד  13.0

 .ע"י הוועד המנהל

בין שחקני הסגל במידה ולא ייקבע מאמן מחו"ל עבור הנבחרת, תיערך תחרות נוספת  13.1

הנבחרת הסופית. התקנון עבור תחרות זו, במידה ותתקיים, יופץ בסמוך למועד לקביעת בלבד 

 התחרות.

 רוני אשכנזי  :מנהל התחרות .11

 

  :שיפוט  .14

 מנהל התחרות. -ט ראשי שופ 11.1

 שופטי ה.כ.י המוסמכים כפי שימונו לימי התחרות. 11.1

 

 :   ועדת ערעורים .13

, יו"ר וכל חבר בועד המנהל שיהיה נוכח במקום ושאינו משתתף רוני אשכנזי 10.1

 בתחרות.

  .מפגששעה מסיום המשחקים בכל  ½יתקבלו עד  ערעורים 10.1

 

 

 בברכה

 ועד מנהל,ה

 התאחדות הכדורת בישראל


