עדכון 07.91.0918 :

טורניר "אורן"ה ,7-לשנת .0918
הטורניר לזיכרו של אורן זרבל ז"ל שנפטר בטרם עת בגיל .63
* כל המשחקים יתקיימו בבאולינג "שבעת הכוכבים" בהרצליה *
הטורניר בחסות התאחדות הכדורת בישראל

(ע.ר).

 .1תקנון התחרות ,רשאים להשתתף :
 1.1כללי המשחק וההתנהגות לפי נוהלי ה.כ.י והתקנון הבינלאומי.
 1.0הופעה בלבוש הנהוג במשחקי ליגות ה.כ.י .מלבד החובה להופיע בתלבושת המועדון.
 1.6לשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט וביטוח

תאונות אישיות תקף של העמותה.
 1.1חל איסור מוחלט על עישון במהלך כל "בלוק" משחקים.
 1.1התחרות הינה לנשים ולגברים כאשר  :לנשים  8 +נקודות לכל משחק בכל השלבים.
 .0הרשמה ועלויות( :מספר המקומות בכל מקצה מוגבל)
 0.1ההרשמה לתחרות תיעשה אצל מזכירת ה.כ.י ,חניתה ,בטלפון ,90-8870648
וגם אצל  :סמי אוחיון .979-3333100
 2.2דמי השתתפות  ₪ 222( ₪ 212 :לנוער וחיילים) ,ישולמו לפני תחילת המקצה ה.1-
 2.2עלות משחק  18 :ש"ח.
 2.1ההרשמה ל Re-Entry -תיעשה אצל סמי אוחיון בטלפון הרשום מעלה ,עד השעה 12:22
בימי תחרות באמצע השבוע ,עד מספר המקומות במקצה .במקצי שישי יש להרשם עד השעה
 10:22ביום הקודם למקצה המבוקש.
 2.1מועד הרשמה אחרון  :יום ב' ה 00.91.0918 -בשעה .16:99
 2.2דמי השתתפות חוזרים ( ₪ 112( ₪ 222 : )Re-Entryלנוער וחיילים) -ישולמו לפני המקצה.
 0.9ניתן להשתתף ב Re-Entry -ללא הגבלה.
 2.0התשלום עבור המשחקים ישולם ישירות למרכז הבאולינג במועד המקצה המשוחק.
 2.2לשחקן שהחל בתחרות ויפרוש מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
.6

תנאי השימון  :סוג שימון

באולינג

הרצליה,

אחד .תוכנית השימון הנהוגה במשחקי הבית של הרצליה.

קניון שבעת הכוכבים

עמוד  1מתוך 4
טל90-0778999 .

 .4מוקדמות:
4.1
1.2
1.2
4.4
4.7

בשלב זה ישחק כל משתתף  3משחקים ,לפי בחירת השחקן בהתאם לסעיף  1.0שלהלן.
תזוזת מסלולים כל שני משחקים .השחקנים במסלול הימני (הזוגי) יזוזו זוג מסלולים לימין
והשחקנים במסלול השמאלי (האי זוגי) יזוזו זוג מסלולים לשמאל.
משלב זה יש צבירת פינים לשלב .1
 0השחקנים הראשונים בדירוג המוקדמות הראשונים (מסומנים בתכלת) יעלו ישירות לשלב .0
 4שחקנים נוספים ,הראשונים בדירוג הסופי של המוקדמות יעלו ישירות לשלב .0
במידה ובמקומות הראשונים נמצא שחקן שעלה לפי סעיף  4.4לעיל יעלה השחקן הבא בדירוג.

 4.3משלב זה יעלו לשלב  18 : 1שחקנים/יות (מהמקומות .)9-04
 4.9במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא ,יעלה השחקן שהשיג
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'.
 1.0להלן תוכנית המפגשים לשלב המוקדמות (מספר המקומות בכל מקצה מוגבל) :









יום ו'
יום ג'
יום ה'
יום ו'
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'

 .7שלב - : 1

 22.21.2210בשעה  0 - ,12:22מסלולים
 22.21.2210בשעה  0 - ,12:22מסלולים
 21.22.2210בשעה  0 - ,12:22מסלולים
 22.22.2210בשעה  2 - ,11:22מסלולים
 21.22.2210בשעה  0 - ,12:22מסלולים
 21.22.2210בשעה  12 - ,12:22מסלולים
 22.22.2210בשעה  0 - ,12:22מסלולים
 20.22.2210בשעה  0 - ,12:22מסלולים

 18שחקנים

 1.1המשחקים בשלב זה יתקיימו ביום ו'  90.90.0918בשעה .90:47
1.2
1.2
1.1
1.1
1.2
1.0
1.0

השיבוץ למסלולים יעשה לפי הגרלה.
בשלב זה ישחק כל משתתף  6משחקים (מצטבר ל 3-משחקי המוקדמות).
תזוזת מסלולים כל משחק ,השחקנים במסלול הימני (הזוגי) יזוזו זוג מסלולים לימין והשחקנים
במסלול השמאלי (האי זוגי) יזוזו זוג מסלולים לשמאל.
משלב זה לא תהיה צבירת פינים לשלב הבא.
לשלב  0יעלו  0השחקנים הראשונים בדירוג.
דמי השתתפות לשלב זה  :מחיר משחקים בלבד שישולמו במקום.
במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא – ראה .1.0

באולינג

הרצליה,

קניון שבעת הכוכבים

עמוד  0מתוך 4
טל90-0778999 .

 .3שלב - : 0

 17שחקנים

 2.1המשחקים בשלב זה יתקיימו ביום ו'  ,90.90.0918בהמשך לשלב .1
השיבוץ למסלולים יעשה לפי הגרלה.
בשלב זה ישחק כל משתתף  1משחקים .
תזוזת מסלולים כל משחק ,לפי סעיף  1.1לעיל.
משלב זה יש צבירת פינים לשלב הבא.
לשלב הגמר יעלו  3השחקנים הראשונים בדירוג.
דמי השתתפות לשלב זה  :מחיר משחקים בלבד שישולמו במקום.
במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא – ראה .1.0

2.2
2.2
2.1
2.1
2.2
2.0
3.8

 .9שלב הגמר -

 3שחקנים

 9.1המשחקים בשלב זה יתקיימו בהמשך לשלב  0לעיל.
 0.2בשלב זה ישחק כל משתתף משחק אחד ,מצטבר ל 4-משחקי שלב .0
 0.2דמי השתתפות לשלב זה  :אין.
 .8המיקום הסופי של השחקנים בעלי אותו מספר פינים לצורך הפרסים בכל השלבים יקבע לפי
המתואר בסעיף .4.9

בנוסף * :

 .0פרסים מובטחים :
2.1
2.2
2.2
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
2.2
2.12

מקום  2,122 - 1ש"ח  +גביע
מקום  2,222 - 2ש"ח  +גביע
מקום  1,122 - 2ש"ח  +גביע
מקום  1,212 - 1ש"ח
מקום  1,222 - 1ש"ח
מקום  022 - 2ש"ח
–  222ש"ח
מקומות 0 ,0
מקומות  122 – 12 – 2ש"ח
מקומות  222 – 12 – 12ש"ח
מקומות  222 – 22 – 10ש"ח

* לדרג ב' ה 1-בדירוג –  222ש"ח
* לדרג ב' ה 2-בדירוג –  122ש"ח
* לדרג ב' ה 2-בדירוג –  212ש"ח

* לאישה ה 1-בדירוג –  122ש"ח
* לאישה ה 2-בדירוג –  222ש"ח
* לנוער ה 1-בדירוג –  122ש"ח
* לנוער ה 2-בדירוג –  222ש"ח
* לסניור ה 1-בדירוג –  122ש"ח
* לסניור ה 2-בדירוג –  222ש"ח

* בדירוג הסופי.

* יש כפל פרסים לשחקן.

שחקני דרג ב'  :שחקנים בעלי ממוצע פחות מ 186.99-בליגות ה.כ.י ב.08.91.0918 -

באולינג

הרצליה,

קניון שבעת הכוכבים

עמוד  6מתוך 4
טל90-0778999 .

 .19מנהל התחרות :דרור הראל.

 .11ועדת ערעורים:
 11.1יו"ר אגודת הרצליה וחברי הנהלת האגודה הנוכחים במקום ואינם משחקים.
 11.0השחקנים מתבקשים לבדוק את נכונות רישום התוצאות בידי מנהל התחרות.
 11.2ערעורים יתקבלו עד  1/1שעה מסיום המשחקים בכל שלב.

באולינג

הרצליה,

קניון שבעת הכוכבים

עמוד  4מתוך 4
טל90-0778999 .

