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   .3מס'  תחרות הזמנה -חקני הישג ה.כ.י. ש
 

 מעת לעת חלטה להזמין,ההממשיכה לקיים את תאחדות הכדורת בישראל ה

  ת.ו, את השחקנים המובילים בישראל לתחרויות מיוחדהזמנה אישיתב

                        

 *00:10ה בשע 7.20102.17 -' הוביום  גן שמואל  בבאולינג תתקיים 3-התחרות ה* 
 

 : תקנון התחרות .1
  .אישיתהינה לתחרות ההזמנה  1.1

בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת  הופעה בלבוש הנהוג במשחקי ליגות ה.כ.י. 1.2

 .המועדון שאליו משתייכים השחקנים

 בכל השלבים . לא יהיו מחזורי השלמהמתכונת התחרות מוסברת להלן,  1.1

איות לפי חוק הספורט וביטוח תאונות אישיות לשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפו 1.2

 תקף של העמותה.

"קוד התנהגות" המופיע  12בעצם השתתפותו מתחייב השחקן לנהוג על פי נוהל מספר  1.6

 באתר ההתאחדות.

 .משחקים "בלוק"חל איסור מוחלט על עישון במהלך כל  1.1

את  ליו"ר ה.כ.י, מראש, ואינו יכול להגיע יודיע שחקן שיוזמן  -- !!אין חובת הופעה  1.7

לא יוזמן  – שחקן שלא הודיע על אי יכולתו להגיע ולא יגיעסיבת אי יכולתו להגיע. 

 לתחרות הבאה.

 נקודות לכל משחק. 9לאישה תוספת  1.9

הניקוד לגברים  .ובהתאם לכמות המשתתפים C הניקוד ל"דירוג פישר" ינתן לפי טבל 1.8

 ונשים בנפרד.
 

 :עלויות .2
 .אין דמי הרשמה 2.1

 ההתאחדות. יע"ישולם  המשחקים התשלום עבור 2.2
 

נית השימון כתוהועדה הטכנית של ה.כ.י.  פי החלטת , לאחד שימוןסוג :  תנאי השימון .1

 .מועד התחרותיום אחד לפני באתר ה.כ.י  םפורסת
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 - מוקדמות .4
  .משחקים 1 ישחק כל משתתףזה בשלב  2.1

מסלולים לימין  5י( יזוזו )הזוג קנים במסלול הימנימשחק. השח 2כל לאחר תזוזת מסלולים  4.2

 מסלולים לשמאל. 5 )האי זוגי( יזוזו והשחקנים במסלול השמאלי

 בדירוג. השחקנים הראשונים ששתיעלו לשלב הגמר  4.1

במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא, יעלה השחקן שהשיג  4.4

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'.
 

 : המוקדמות בהמשך לשלב – הגמר שלב .6
 המשחקים בשלב הקודם. 1-ל בשלב זה יערך משחק אחד נוסף המצטבר 5.1

  .המוקדמותהשיבוץ למסלולים לפי הדירוג בשלב  5.2

 .4.4ראה  – בפרסבמקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים  5.1

 

 פרסים: .1
 פרסים כספיים )בשווי כספי( :  1

 1,111 .ש"ח 

 051  .ש"ח 

 511  .ש"ח 

 

 אריה פישר.  ות:מנהל התחר .0

 

 ועדת ערעורים:  .8
 .וחברי הוועד המנהל הנוכחים במקום ואינם משחקיםמנהל התחרות  8.1

 .השחקנים מתבקשים לבדוק את נכונות רישום התוצאות בידי מנהל התחרות 8.2

 .בכל שלב שעה מסיום המשחקים 1/4ערעורים יתקבלו עד  8.1
 

 

 

 בברכה ,

 

 יו"ר     אריה פישר, 

 שלבשם חברי הועד המנהל 

 התאחדות הכדורת בישראל 
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