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 21.24.4210 :דכון ע

 .0421לשנת  ,לדרג ב' , 4 –ה  טורניר ה.כ.י 
 * "בולה" בחולון  * כל המשחקים יתקיימו בבאולינג

 (11.)ראה סעיף ** הגרלת כדור באולינג בין כל המשתתפים
 

                                                       : רשאים להשתתף .1

ורת בישראל ורשומים בה.כ.י. )שחקן נים החברים בעמותות החברות בהתאחדות הכדשחק 1.1

 . שאינו רשום ברשימת שחקני המועדון בה.כ.י יהיה חייב ברישום כנדרש(

ממוצע  ותבעל ותחקניושגברים ל 194.21  –פחות משחקנים בעלי ממוצע אישי של   1.4

 5)ממוצע אישי יחשב במידה ושיחק בלפחות   נשיםל 192.21 – פחות מאישי של 

 4210117ת ליגות ההתאחדות )גברים, נשים, סניורים, נוער ( לעונת מסגרו בכלמשחקים(, 

ממוצע המשחקים ייחשב  התאחדותליגות  מספרלשחקן שמשחק ב. 4215110ומחוזית לעונת 

באחת מהליגות )כנ"ל( שבהן השתתף.  טבלאות ליגות ה.כ.י. התקפות לצורך  הגבוה ביותר

 .(5)לאחר פרסום מחזור  42.11.4210קביעת הממוצע האישי יהיו לתאריך 

שאינם משחקים במסגרת אחת מליגות ההתאחדות ייחשב הממוצע העדכני בליגת שחקנים ל 1.1

משחקים, תקף לתאריך הנ"ל )השחקן  12המועדון )בתנאי ששיחק במסגרת אגודתו לפחות  

ממוצע השחקן חייב חייב לדאוג להעביר טבלאות המועדון עד סיום מועד ההרשמה(. 

 .שלעיל 1.4בסעיף  להיות כמצוין

ובדיקות  ביטוח תאונות אישיותרשאים להשתתף רק שחקנים שלהם  1.4

 . במשרדי ההתאחדותלפי הרישום , לפי חוק הספורט  רפואיות תקפות
 .אין הגבלת גיל 1.5

  .יוחזרו דמי ההשתתפותלא שחקן שהשתתף למרות שאינו זכאי לפי הנ"ל ל 1.0

  

                                                       : תקנון התחרות .4
  .והתקנון הבינלאומי כללי המשחק וההתנהגות לפי נוהלי ה.כ.י 4.1

בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת  הופעה בלבוש הנהוג במשחקי ליגות ה.כ.י. 4.4

 .המועדון שאליו משתייכים השחקנים

" המופיע "קוד התנהגות 14בעצם השתתפותו מתחייב השחקן לנהוג על פי נוהל מספר  4.1

 באתר ההתאחדות.

 .משחקים "בלוק"חל איסור מוחלט על עישון במהלך כל  4.4

 .בכל השלבים משחקכל נקודות ל 9לנשים + : התחרות הינה לנשים ולגברים כאשר  4.5
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נית השימון כ, לפי החלטת הועדה הטכנית של ה.כ.י.  תושימון אחד: סוג  תנאי השימון .1

 התחרות.תפורסם באתר ה.כ.י  סמוך לתחילת 
 

 (מספר המקומות בכל מקצה מוגבל) :ועלויות הרשמה .4

ע"י אי מייל או פקס  2211:בשעה  0421.14.42מראש, עד  לתחרות תיעשהההרשמה  4.1

 להתאחדות.

 .0-לנוער וחיילים(, ישולמו לפני תחילת המקצה ה₪  052) ₪  022 : הרשמהדמי  4.4

באמצע  תחרותבימי  0:220עד השעה , אצל מנהל התחרותתיעשה  Entry-Re -ההרשמה ל 4.1

ביום הקודם  00:22במקצי שישי ושבת יש להרשם עד השעה  .עד מספר המקומות במקצה, השבוע

 למקצה המבוקש.

 ניתן להרשם מראש. Entry-Re -ל -כדי לשריין מקום ל 4.4

 .מו לפני המקצהלישו -לנוער וחיילים052  ₪ (022  ₪) ( :Re-Entry) תחוזר הרשמהדמי  4.5

 .ntryE-Re  -מספר התף בלהשתאין הגבלה  4.0
 .ישולם ישירות למרכז הבאולינג במועד המקצה המשוחק התשלום עבור המשחקים 4.7

שחקן שנרשם לתחרות, לא הודיע על ביטול השתתפותו עד לתאריך סיום ההרשמה ולא  4.9

 .מדמי ההרשמה 12%הגיע לתחרות יחויב בתשלום 

יום לפני המקצה ולא הגיע  שחקן שנרשם למקצה מסוים, לא הודיע על ביטול הרשמתו עד 4.8

 .מדמי ההרשמה %42למקצה יחויב בתשלום קנס של 

 לשחקן שהחל בתחרות ויפרוש מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה. 4.12

 

 מוקדמות: .5

  שלהלן. 5.0לפי בחירת השחקן בהתאם לסעיף , משחקים 5 לב זה ישחק כל משתתף בש 5.1

)הזוגי(  קנים במסלול הימני. השחוניםהראש יםמשחקהשני פעם אחת, לאחר תזוזת מסלולים  5.4

  מסלולים לשמאל. זוג )האי זוגי( יזוזו מסלולים לימין והשחקנים במסלול השמאלי יזוזו זוג

 .0שלב ל צבירת פינים ישמשלב זה  5.1

 .4לשלב יעלו ישירות  הראשונים )מסומנים בתכלת( בדירוג המוקדמותהשחקנים הראשונים  4 5.4

 .4יעלו ישירות לשלב  בדירוג הסופי של המוקדמות הראשונים , שחקנים נוספים 4 5.5
 לעיל יעלה השחקן הבא בדירוג. 5.4במידה ובמקומות הראשונים נמצא שחקן שעלה לפי סעיף 

 .(7-40)מהמקומות  שחקנים1יות 42:  1לשלב  משלב זה יעלו 5.0

שיג במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא, יעלה השחקן שה 5.7

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

          תוצאה גבוהה יעלה זה מביניהם שהשיג את התוצאה הגבוהה במשחק הלפני אחרון וכד'.

 נקודות לתוצאה שתשיג. 9צורך סעיף זה תקבל שחקנית ל*** גם 
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 : (מספר המקומות בכל מקצה מוגבל) לשלב המוקדמות המפגשיםלהלן תוכנית  5.9

  מסלולים 02  -, 0202:בשעה   6.02000.20 ' איום 

  מסלולים  6   -, 22:02בשעה   6.02000.52  'ביום 

  מסלולים 02   -, 0290:בשעה   6.02000.62  'גיום 

  0-מיקצים עם פחות מ ** מבוטלמסלולים 02   -, 0202:בשעה   6.02000.20  'דיום  

 'לוטמועמדים לבי –נרשמים             מסלולים  02  -, 22:00בשעה   6020.00.20  יום ה 

    מסלולים  6   -, 02:22בשעה   020600.02.שבת 

   'מסלולים 02  -, 0202:בשעה   6.02000.00יום א  

  מסלולים  6   -, 22:09בשעה   6020.00.00  'ביום 

   'מסלולים 02   -, 00:02בשעה   020600.00.יום ג 

 'מסלולים  02  -, 02:02בשעה   6.02000.00  יום ד 

 

 שחקנים 42 - : 1 שלב .0

 .22:12בשעה  0421.14.10' ו ביום יתקיימוזה  המשחקים בשלב 0.1

 . הגרלהעשה לפי יהשיבוץ למסלולים י 0.4

   (.משחקי המוקדמות 5-מצטבר ל) משחקים 4בשלב זה ישחק כל משתתף  0.1

מסלולים לימין  0השחקנים במסלול הימני )הזוגי( יזוזו , םימשחק 4כל  תזוזת מסלולים 0.4

  מסלולים לשמאל. 0והשחקנים במסלול השמאלי )האי זוגי( יזוזו 

 .לשלב הבא תהיה צבירת פינים לאמשלב זה  0.5

 . הראשונים בדירוגשחקנים ה 12יעלו  4לשלב  0.0

 : מחיר משחקים בלבד שישולמו במקום.לשלב זה  דמי השתתפות 0.7

 .5.0ראה  –ויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא במקרה של שו 0.9

 

 שחקנים 10 - : 4 שלב .7

 .1, בהמשך לשלב 0.42114.10ו'  ביום יתקיימוזה  המשחקים בשלב 7.1

 . הגרלהעשה לפי יהשיבוץ למסלולים י 7.4

 .משחקים  0בשלב זה ישחק כל משתתף  7.1

  לעיל. 6.0, לפי סעיף יםמשחק 4תזוזת מסלולים כל  7.4

 .לשלב הבא צבירת פיניםיש משלב זה  7.5

 . הראשונים בדירוגשחקנים ה 0יעלו הגמר  לשלב 7.0

 דמי השתתפות לשלב זה : מחיר משחקים בלבד שישולמו במקום. 7.7

 .5.0ראה  –במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא  7.9

 

  .אין ניקוד ל"דירוג פישר" .9
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 שחקנים 0 -הגמר  שלב .8
 לעיל. 4בהמשך לשלב  יתקיימוזה  שחקים בשלבהמ 8.1

 .4שלב משחקי  4-מצטבר ל, אחד משחק בשלב זה ישחק כל משתתף 8.4

 

 )בשווי כסף לציוד ספורט או מימון עלות משחקי באולינג( :מובטחים  פרסים .12

 ש"ח 022 –בדירוג  0-: לאישה ה *בנוסף                  + גביע ש"ח   222,0  -  0מקום  12.1

 ש"ח 022 –בדירוג  0-לאישה ה                                  + גביעש"ח    220,0  -  0מקום  12.4

 + גביעש"ח    0,022  -  0מקום  12.1

 ש"ח 022 –בדירוג  0-לנוער ה                                          ש"ח    222,0  -  0מקום  12.4

 ש"ח 022 –בדירוג  0-לנוער ה                                             ש"ח    022  -  5מקום  12.5

 ש"ח    022  -  6מקום  12.0

 ש"ח 022 –בדירוג  0-לסניורים ה                                           ש"ח 522 – 0, 0 מותמקו 12.7

 ש"ח 022 –בדירוג  0-לסניורים ה                                       ש"ח 022 – 00 – 9מקומות  12.9

 .בדירוג הסופי *                                   ש"ח 022 – 06 – 00מקומות  12.8

לצורך הפרסים יקבע לפי המתואר    בעלי אותו מספר פיניםהמיקום הסופי של השחקנים ###  

 .5.7בסעיף 
 

  : כדור באולינג הגרלת .11
 בין כל השחקניםבסיום התחרות, במהלך טקס הסיום, תיערך הגרלה של כדור באולינג 

. שחקן שיזכה בהגרלה ולא יהיה נוכח שיהיו נוכחים במקוםהמשתתפים בתחרות זו 
 במעמד ההגרלה לא יוכל לזכות בכדור והמגריל הבא יזכה בכדור, במידה ויהיה נוכח.

 

 .אריה פישר  מנהל התחרות: .14

 

 ש"ח ולא תוענק טבעת זהב. 522 פרס של " יקבל השחקן122–בהשגת תוצאת "משחק מושלם .11

 

 רעורים: ועדת ע .14
 .וחברי הוועד המנהל הנוכחים במקום ואינם משחקיםמנהל התחרות  14.1

 .השחקנים מתבקשים לבדוק את נכונות רישום התוצאות בידי מנהל התחרות 14.4

 .בכל שלב שעה מסיום המשחקים 0/0ערעורים יתקבלו עד  14.1
 

 בברכה ,
 יו"ר       אריה פישר, 

 בשם   הועד המנהל   של 

 שראלתאחדות הכדורת ביה    
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