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 4219.20.11שבת ב תיערך 61עד גיל לנערים ונערות   11 - אליפות ישראל ה

 .(ולאלשעבר סופרבראשון לציון )בבאולינג 

 

 .תחילת המשחקים 2228:בשעה ,  הרשמה 25:29בשעה 

 

 ואילך. 19.20.4224 – תאריךנערים/ נערות שנולדו מ : הגדרת הגיל

 

 משתייך/ת השחקן/ית. *חובה להופיע בתלבושת המועדון אליו

 (5.)ראה סעיף באליפות ובטורניר באולינג בין כל המשתתפיםתיק ** הגרלת 

 : הרשמה מוקדמת .1

 גדרת הגיל הנ"ל .כ.י. , העונים להשחקנים הרשומים בעמותה החברה בה רשאים להשתתף 1.1

  .לנוער של ה.כ.יוהלאומית משחקים במסגרת ליגת העל ו
ע"י שליחת מייל או פקס לפי  משרד ה.כ.י ב ההשתתפות בתחרות תהיה על פי הרשמה מוקדמת  1.4

 ם למטה.הפרטים המופיעי

 .2221:בשעה  4219.20.12תאריך אחרון להרשמה :  1.0

 ה.כ.י.ל חשבון ההרשמה ותשלום על המשחקים ע .אין ( :כולל משחקים) לות ההשתתפותע 1.2

 השחקנים המשתתפים בתחרות מחויבים בביטוח תקף ובדיקה רפואית על פי חוק הספורט.  1.5

 

 :, מוקדמות שלב ראשון .4

 .מסלולים, בשיטת ליגה משחקים על זוג 3בשלב זה משחקים  4.1

 .מסלוליםאין מעבר  4.4

 .שחקניות 2 -שחקנים ו  2יעלו  שלב הגמרל 4.0

 .מצטברים לשלב הבאאינם פינים ה 4.2

מקרה של שוויון בין השחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא יעלה  השחקן/ית שהשיג/ה ב 4.5

 את התוצאה הגבוהה ביותר בשלב זה.
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 : הגמרשלב  .0

השחקניות שסיימו במקומות הראשונים.  2 -השחקנים ו  2ניהם יתחרו בי בשלב הגמר 0.1

במקרה והשחקן המדורג יוכרז כאלוף.  –1 -במקרה והשחקן המדורג ראשון ניצח במשחק ה

 2 -אשר סה"כ הפינים ב כהשחקנים למשחק נוסף ביניהם  2, יתייצבו 1-במשחק ה שני  ניצח

  המשחקים יקבע את האלוף. כנ"ל לגבי נערות.

להכרעה  11-ו 9במקרה של שוויון במשחק הראשון או הסה"כ ישחקו השחקנים משחקונים  0.4

 נקודות(. 01)מכסימום 

 

 : פרסים .2

 .4 -ו   3למקומות . מדליות סגניהםול גביעים לאלוף, אלופה

 

  : באולינג תיק הגרלת .5
בין כל  ש"ח( 052)בשווי  באולינג תיקרות, במהלך טקס הסיום, תיערך הגרלה של בסיום התח

. שחקן שיזכה שיהיו נוכחים במקום המקביל הנוער ובטורניר זואליפות השחקנים המשתתפים ב
, במידה תיקוהמגריל הבא יזכה ב תיקבהגרלה ולא יהיה נוכח במעמד ההגרלה לא יוכל לזכות ב

 ויהיה נוכח.

 

  : התחרותמנהל  .6
 , יו"ר הנוער.דוד בן נון

 

  : וערעור ועדת שיפוט .1
  מנהל הנוכחים במקום.ה.כ.י וחברי הועד ה יו"ראריה פישר,  1.1

 .עה מסיום המשחקים בכל שלבש  1/4 ערעורים יתקבלו עד 1.4

 

 

 בברכה , 

 

 אריה פישר, יו"ר

 

 בשם חברי הועד המנהל של

 התאחדות הכדורת בישראל
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