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 :לכבוד

 של ה.כ.י. שחקני הבאולינגו יו"ר מועדונים
 

 421.72.22.עדכון : 

 ..421 יגה מחוזית, תקנון ל
 לגברים ונשים כאחד.חס ימתיהתקנון 

 3  ליגה * משחקי 14בכל מחוז( יוגרלו בין כל השחקנים המשתתפים בלפחות  1כדורי באולינג )כדור 
 

 : , הרשמהיכולים להשתתף .1

 ה בהתאחדות הכדורת בישראל. הרשומ חבר בעמותה 1.1

 ..4215/421 לעונת ליגות התאחדותמחזורי  4-לכל היותר ב השתתףהשחקן  1.1

  שחקן המשתתף בליגה המחוזית אינו יכול באותה עת להשתתף בליגות ה.כ.י. 1.1

 רשם כשחקן חדש.ישחקן שאינו רשום בהתאחדות י 1.1

 אישיות, לפי חוק הספורט.יש להעביר אישורים תקפים של בדיקות רפואיות וביטוח תאונות  1.1
 ..4215/421לצורך משחקי הליגה המחוזית יחשבו האישורים התקפים לעונת 

 .איןעלות הרשמה לתחרות :  ..1

  ישירות למרכז הבאולינג המארח. בכל מפגשע"י השחקנים ישולם  התשלום עבור המשחקים 1.1

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

ניתן לעיין בנוהל זה באתר  .בתחרות כמוה כהתחייבות לנהוג על פי נוהל זה במהלך התחרות

 ההתאחדות.

 מחוזות. 1-הליגה תתקיים במקביל ב   : המחוזות .3

 וסטרייק בול. חיפה: חוצות, כרמיאל, עפולה,  מחוז צפון 1.1

 .סופרסטרייקו מודיעין, רמת גן, : הרצליה, פתח תקווה, חולון, ראשל"צ מרכזמחוז  1.1

 באר שבע וירושלים.נגב, , ראשונים: רחובות, באולינג אשדוד,  דרוםמחוז  1.1

 

 : מחזורי ליגה השיחמ .2

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

  התחרות הינה אישית בשתי קטגוריות : נשים וגברים. 1.1

עד  172 -ל %27לפי של ליגת האגודה, לפי הממוצע למחזור הראשון  הנדיקפ השחקנים יקבלו 1.1

     האגודות מתבקשים להעביר טבלאות עדכניות יו"רנקודות הנדיקפ למשחק.  11סימום של כמ

שחקנים לפי התוצאות העדכניות של ה ההנדיקפ יתעדכן לאחר כל מחזור .11.51.151-ל

 הנדיקפ 5בל יק –אגודה העבורו תוצאות ליגת  ו. שחקן שלא יועברבהתאם לטבלה העדכנית

 .1-למחזור ה

 .אין תזוזת מסלולים בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. 1.1

וזאת  הגמר יעלו לשלב - מכלל השחקנים המשתתפים בכל מחוז, גברים ונשים עשרים אחוז 2.5

 12.3מקרה של שיויון ראה ב משחקים. 14-בתנאי ששיחקו לפחות ב
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 : בטבלה הסופית יתרון למתמידים .5

המשחק הנמוך תוצאת ימחק תמשחקים  11בלפחות לכל שחקן המשתתף  1.1

 ביותר.

שני תוצאות שמשחקים( יזכו ביתרון ע"י כך  11-השחקנים שישתתפו בכל המפגשים )ב 1.1

 הנמוכים ביותר שלהם ימחקו ממניין המשחקים. המשחקים

 

  : (בהתאם למספר הנרשמים וזמינות המתקניםהמועדונים המארחים יקבעו )המפגשים ומיקום תאריכי  ..

 ... אושר   42:22שעה ב   .1..25.2' איום  -     חוצותצפון :   :  1מחזור 

  ... אושר   15:42בשעה    2.25...1' איום  -     חולוןמרכז :   

  ... אושר    19:32בשעה   .1..2..2' ביום  -באר שבעדרום :   

 ... אושר   42:22בשעה   .1..42.2' ביום  -        חיפהצפון : :    4מחזור 

 ... אושר מסלולים( .) 51:42בשעה  18..2..1' איום  -  כפר סבאמרכז :   

 ... אושר מסלולים( 9) 42:15בשעה   .1..42.2יום ב'  -  כפר סבא

  ... אושר   19:32בשעה   .1..42.2' ביום  - באר שבעדרום :   

 

 ... אושר   42:22בשעה   .23.27.1 'איום  -       קריון :   צפון :  3מחזור 

 ... אושר מסלולים( .) 22:42בשעה   1.27.23.יום א'  -  כפר סבאמרכז :   

 ... אושר מסלולים( 9) 42:15בשעה   1.27.22.יום ב'  -  כפר סבא           

 ... אושר   19:32בשעה   .27.1..2' דיום  -      פלאנטדרום :   

 

       ... אושר    42:22בשעה   .17.27.1 'איום  -       חוצות:   צפון :  2מחזור 

 ... אושר מסלולים( .) 2214:בשעה   27.1.71.' איום  -    הרצליהמרכז :   

 ... אושר מסלולים( 9) 2214:בשעה   27.1.91.יום ב'  -                             

 ... אושר   19:32בשעה   .13.27.1' דיום  -      פלאנטדרום :   

 

  ... אושר   42:22בשעה   .21.29.1' ביום  -         חיפה:   צפון :  5מחזור 

   ... אושר   22:18בשעה   1.27.31.יום א'  -       וןחולמרכז :   

 ... אושר   42:32בשעה   .31.27.1' איום  - באר שבעדרום :   

      

 ."בולה" חולוןבאולינג הבמרכז  19:22בשעה   (מאושר !) .29.29.1-' הבביום  – שלב הגמר .7

 משחקים. 1של אחד  בשלב זה יקיימו השחקנים מפגש 1.1

, ההנדיקפ לשחקנים יקבע לפי התוצאות בטבלה העדכנית .לא יחשבו וקדמותהתוצאות משלב המ 1.1

 .לעיל( 1המחזורים )ראה סעיף  1לאחר 

  . יםמשחק 4תזוזת מסלולים לאחר  1.1

 בדירוג ישחקו עוד משחק אחד מצטבר.הנשים הראשונות  1-והשחקנים הראשונים  תתשע 1.1
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 רח.: שימון ליגות הבית במרכז הבאולינג המא תנאי השימון .9

 

 : מועדוניםהניקוד לדירוג  .8

 .ומפגשי ליגה ז 1-על כל שחקן שהשתתף לפחות ב נקודה 1.1

 .זו מפגשי ליגה 1-על כל שחקנית שתשתתף לפחות ב נקודה וחצי 1.1

 

 : הוראות כלליות .12

 .בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייך השחקן 15.1

  ל משחק במכנסי ג'ינס או מכנסיים קצרים )לגברים(.חל איסור עכמו בליגות ה.כ.י.  –קוד לבוש  15.1

במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא, יעלה השחקן שהשיג  15.1

את התוצאה הגבוהה יותר במשחק האחרון בשלב המוקדמות. במקרה ומספר שחקנים השיגו את 

הגבוהה במשחק הלפני אחרון וכך אותה תוצאה גבוהה יעלה זה מביניהם שהשיג את התוצאה 

 הלאה.

חל איסור על עישון במהלך כל המשחקים !! שחקן שיעשן יורחק מהמשך המשחקים באותו  15.1

 מחזור.
 

 .: שמעון דביר    מחוז צפון  :תיוהתחרו ימנהל .11

 .ראובן עובדיה:     מחוז מרכז

 .ישי שמעון:     מחוז דרום

 .ישי שמעוןתחרות הגמר : 

 

  – .הגמר( בסיום משחקיקו )יחול  :פרסים  .14

 ע"י ההתאחדות. הסכום הפרסים יוקצ 11.1

 הראשונים בכל מחוז, גברים ונשים. 1-מדליות ל 11.1

הסכומים  –השחקניות הראשונים בדירוג הגמר  1-השחקנים ו 8-ל –פרסים כספיים )בשווי כספי(  11.1

  . 1קיום מחזור לאחר  מורסיפו

 

 :   ועדת ערעורים .13

כל חבר בועד המנהל שיהיה נוכח במקום ושאינו משתתף ו ה.כ.י יו"רמנהל התחרות,  11.1

 בתחרות.
  .מפגששעה מסיום המשחקים בכל  1/1יתקבלו עד  ערעורים 11.1

 

 

 בברכה,

 אריה פישר         יו"ר

 בשם חברי הועד המנהל של

 התאחדות הכדורת בישראל
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