
 )ע.ר.( התאחדות הכדורת בישראל
LING FEDERATIONISRAEL BOW 

 5מתוך  1עמוד "העמותה נתמכת ע"י משרד התרבות והספורט".                         

 Phone: 972-9-8852348+: ן טלפו     24522א.ת. חדש נתניה  9248למשלוח דואר: ת.ד 

 ibf@zahav.net.il mail: –Eכתובתנו באינטרנט:         :Fax 972+-8852346-9פקס: 

 :www.etbf.eu  Ez web siteאתר האזור האירופאי באינטרנט: 

 

 
 

 

 

 

                         

 

 )בהמשכה( לאליפות העולםותחרות לקביעת נבחרת ישראל 
 * חוצות המפרץ באולינגמרכז היתקיימו ב אליפות ישראל * משחקי 

 !משחקי הגמר של האליפות זיוני של יכיסוי טלויש 
  : , רשאים להשתתףתקנון התחרות .1

 פעה בלבוש הנהוג במשחקי ליגות ה.כ.י.הו .כללי המשחק וההתנהגות לפי נוהלי ה.כ.י 1.1

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

והוא/היא בעל/ת   במועדון המסונף לה.כ.יבאליפות ישראל יכול להשתתף כל שחקן/ית החבר/ה  1.1

 ,  ללא הגבלת גיל.אזרחות ישראלית

חוק הספורט וביטוח לשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות לפי  1.1

 תאונות אישיות תקף של העמותה.

"קוד התנהגות"  14בעצם השתתפותו מתחייב השחקן לנהוג על פי נוהל מספר  1.1

 המופיע באתר ההתאחדות.

 .חל איסור מוחלט על עישון במהלך כל בלוק משחקים 1.1
 

 .בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייכים השחקנים .4
 

 )מספר המקומות בכל מקצה מוגבל( : ועלויות ההרשמ .3

 ע"י אי מייל או פקס להתאחדות. 13:22בשעה  32.22.4217מראש, עד תיעשה ההרשמה  1.1

 .1-לנוער וחיילים(, ישולמו לפני תחילת המקצה ה₪  113) ₪  133 : הרשמהדמי  1.1

 .ישולם ישירות למרכז הבאולינג במועד המקצה המשוחק התשלום עבור המשחקים 1.1

קן שנרשם לתחרות, לא הודיע על ביטול השתתפותו עד לתאריך סיום ההרשמה ולא שח 1.1

 .מדמי ההרשמה 32%הגיע לתחרות יחויב בתשלום 

 לשחקן שהחל בתחרות ויפרוש מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה.  1.1

 שחקני ושחקניות נבחרות ישראל בוגרים מחויבים להשתתף באליפות. 1.1

 

 םפורסתנית השימון כתוהועדה הטכנית של ה.כ.י.  פי החלטת , לאחד ןסוג שימו :השימון תנאי  .2

 באתר ה.כ.י סמוך לתחילת התחרות.
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 מוקדמות: .5

לפי בחירת השחקן בהתאם   ,בשני מועדים, משחקים 14סה"כ לב זה ישחק כל משתתף בש 1.1

  .משחקים בכל מועד בשיטת ליגה 1: להלן  1.1לסעיף 

מסלולים לימין והשחקנים  1נים במסלול הימני)הזוגי( יזוזו ק. השחתזוזת מסלולים כל משחק 1.1

  מסלולים לשמאל. 1 במסלול השמאלי)האי זוגי( יזוזו

 הגמר. 1/1שלב ל צבירת פינים ישמשלב זה  1.1

 נשים. 9 –גברים ו  11הגמר יעלו  2/1לשלב  1.1
שהשיג במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא, יעלה השחקן  1.1

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'.

 (מספר המקומות בכל מקצה מוגבל) לשלב המוקדמות : המפגשיםלהלן תוכנית  1.1

 18:33בשעה   13.31.1318 –  'ביום 

 18:33בשעה   31.31.1318 –  'היום 

 13:33בשעה   31.31.1318 –   'ויום 

 ש"ח( 11) 13:33בשעה   31.31.1318 –    שבת
 

 הגמר: 2/1שלב  .1

 .19:22בשעה  9421.25.12ה'  ביום יתקיימו הגמר 1/1המשחקים בשלב  1.1

 השיבוץ למסלולים יעשה לפי המיקום בשלב המוקדמות.  1.1

 . משחקים במועד אחד 1ה"כ בשלב זה ישחק כל משתתף ס 1.1

  .1.1לפי המתואר בסעיף  םיזוזו השחקני כל משחקלאחר  .תזוזת מסלולים כל משחק 1.1

 לשלב הבא. צבירת פינים ישמשלב זה  1.1

המדורגים  3במניין זה נכללים  – שחקניות 1 –שחקנים ו  9הגמר יעלו  4/1לשלב  1.1

 .שלהלן 7סעיף  במידה ועמדו בתנאי)נשים וגברים(  ראשונים ב"דירוג פישר"

 : מחיר משחקים בלבד שישולמו במקום.לשלב זה  דמי השתתפות 1.7

 .1.1ראה  –במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא  1.8

 

               השחקנים/יות הראשונים/ות ב"דירוג פישר" העדכני המתפרסם באתר ה.כ.י  שלושת .7

הגמר להמשך   1/4שיעלו לשלב  השחקניות( 1) השחקנים 9ן יזכו להיכלל בי 48.22.4219-ב

וידורגו לפחות  בהמשך( *)ראה * בכפוף לתקנון התחרות זושישתתפו בתחרות  בתנאיהתחרות, 

  .הגמר  2/1בשלב  השחקנים/יות הראשונים 14בין 

 כנ"ל לא יכללו/יחשבו במסגרת זאת.בתחרות משחקים ה 19שחקו את מלוא שחקן/ית שלא י* *
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 : הגמר 1/4 שלב .9

 .12:22בשעה  9.42125.11ו'  ביום יתקיימו הגמר 1/1המשחקים בשלב  8.1

 שאר השחקניםבה יתחרה כל משתתף עם  ROUND ROBIN -ייערך בשיטת ה הגמר  1/1שלב  8.1

 .לנשים 1-לגברים ו 'משח 7:  בשלב זהמשחקים ס"ה בסיבוב משחקים אחד.  שעלו לשלב זה

 : לפי האמור להלן, שיצטברו למניין הניקוד מהשלב הקודם, יםבונוס התוצאה +יטת הניקוד:ש 8.1

 42 נקודות(                        13.) במקרה שוויון עבור ניצחון נקודות בונוס 

  ות. נקוד 1+    =  111עד  133:  תוצאהלבונוס 

                                                                                         ות                                               נקוד 13+   =  113עד  111

 נקודות 11+  =        113מעל 

 .)גברים ונשים( הגמר 1/1שחקנים הראשונים בדירוג שלב ה 1 יעלולשלב הגמר  8.1
 להלן. 3.1ראה סעיף  לשלב הבא. צבירת פינים איןמשלב זה  8.1

במקומות המזכים עליה לשלב הבא יעלה לשלב הבא זה שניצח במפגש ביניהם. במקרה של שוויון  8.1

ידורג ראשון זה שניצח במפגש ביניהם. במקרה של שוויון  1,1במקרה של שוויון במקומות 

 נקודות(. 13עד להכרעה )מכסימום  13-ו 3ישוחקו משחקונים  -במפגש ביניהם 
 

 :  גמרשלב ה .8

 .הגמר 1/4יד עם סיום שלב מ יתקיימו הגמר ישלב 3.1
          , נוק אאוט –ה  בשיטתאחד מול השני,  )גברים ונשים( השחקניםיתחרו בשלב הגמר  3.1

 , )פינים לא מצטברים, הניצחון במשחק נחשב(. משחקים 5 –הטוב מ 

     השחקן שמגיע ראשון  . 2:  1תינתן מקדמה של  הגמר, 1/4, בשלב למדורג ראשון 3.1

 יזכה באליפות ישראל. כולל המקדמה()נצחונות  3 -ל
 .נקודות( 13להכרעה )מכסימום  13-ו 3במקרה של שוויון באחד המשחקים ישוחקו משחקונים  3.1

  

 פרסים: .12
 , גברים ונשים.1-ם הלאלופי ישראל, לסגני האלופים ולמקוגביעים  13.1

 4219אוקטובר בשתיערך  ECC 2018אלופי ישראל ייצגו את ישראל באליפות אירופה  13.1

 .ניהמרגב

 

 .אריה פישר  מנהל התחרות: .11

 

  :שיפוט  .14
 .מנהל התחרות -שופט ראשי  11.1

 .שופטי ה.כ.י המוסמכים כפי שימונו לימי התחרות 11.1
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כ"המשך"  4219לאליפות העולם  ,גברים, נבחרת ישראלקביעת לתחרות  .13

 : לתחרות אליפות ישראל

 ,המעונינים בכך ניםימשיכו השחק 1318ישראל לאליפות העולם נבחרת שחקני  1לקביעת  11.1

 ,4217/19 לעונת ה.כ.יהגברים של משחקים במסגרת ליגות  %52ובלבד ששיחקו לפחות 

 1בני  נוספיםמחזורי משחקים  4-באליפות ישראל כנ"ל  בתחרות 14 – 1במקומות המדורגים 

לא נ"ל ה 11 – 1במידה ואחד מהשחקנים המדורגים במקומות  משחקים(. 11משחקים )ס"ה 

הגברים במסגרת ליגות לא מספקת או שאינו זכאי בשל כמות משחקים מעוניין להמשיך בתחרות )

 באליפות ישראל. 11נים בכך עד מקום ניה.כ.י כנ"ל( אפשר לצרף לתחרות שחקנים המעושל 

 גמר אליפות ישראל 2/1סיום צבירת פינים מהשחקנים יחלו בתחרות זאת עם  11.1

 . משחקים( 19)לאחר 

 .חוצות המפרץהמשחקים יערכו במרכז הבאולינג  11.1
 .19:22בשעה  4219למאי  17 -ה 'הביום משח'(  1) 1מחזור  11.1

 .19:22בשעה  4219למאי  42 -ביום ה' המשח'(  1) 4מחזור  11.1

 .לא יהיו מחזורי השלמה 11.1

 דמי השתתפות לשלב זה : מחיר משחקים בלבד שישולמו במקום. 11.7

 . זה"דירוג פישר" לשלב משחקים לאין ניקוד  11.8

 כנית של ה.כ.י., לפי החלטת הועדה הטשימון אחד:  תנאי השימון 11.3

מסלולים לימין והשחקנים  1)הזוגי( יזוזו  . השחקנים במסלול הימניתזוזת מסלולים כל משחק 11.13

 מסלולים לשמאל. 1)האי זוגי( יזוזו  במסלול השמאלי

תחרות יזכה השחקן בעדיפות בדירוג לפי סיום הבמקרה של שוויון בפינים בין שחקנים ב 11.11

 1.1המוגדר בסעיף 

 

 קביעת הנבחרת :
 

תחרות סיום ייקבע לפי הסדר בטבלת דירוג התוצאות ב גבריםל העולםהרכב הנבחרת לאליפות  11.11

 : ולפי ההנחיות הבאות גברים 1-עד ל, משחקיםה 13זו, לאחר 

מובטח מקום בנבחרת  ,וז תחרותסיום לאחר בדירוג, השחקנים הראשונים  4-ל 11.11

בתנאי שהשיגו , הגברים לאליפות העולם, ללא תלות בממוצע שישיגו בתחרות

 .המינימום התחתון

, בסיום תחרות שחקנים  בנבחרת( 1) עד ס"ה  כל שחקן שישיג את המינימום העליון 11.11

 זאת, יצאו לאליפות העולם לגברים במימון מלא של ההתאחדות. 
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אבל המינימום העליון כנ"ל לשחקנים שלא ישיגו את תוצאת  האפשרות תינתן 11.11

שחקנים   1) עד ס"ה  להצטרף לנבחרת חתוןאת תוצאת המינימום הת השיגו

)דמי ההשתתפות, עלות  ב"מימון עצמי" של עלות הטיסה והמלוןבנבחרת( 

 המעוניינים באפשרות זו מחויביםכדורים והביטוח יכוסה ע"י ה.כ.י(. י הטסת תיק

במידה והשחקנים לא יעבירו את . ימים 3תשלום תוך הלהעביר ו לקבל החלטה

 .ה הדבר כמי שויתרו על השתתפותם בנבחרתהכספים כנ"ל יירא

 13בסיום תחרות זו )מקום  424.45ממוצע של  : העליוןהמינימום תוצאת  11.11

 בתחרות המקבילה האחרונה בחו"ל(.

 בסיום תחרות זו. 182.22ממוצע של  :התחתוןהמינימום תוצאת  11.17

שחקן שלא ישיג המינימום התחתון לא יוכל להצטרף  –למען הסר ספק  11.18

 ם במימון עצמי.לנבחרת ג

עמוד יבמידה ורק שחקן אחד  ,כלל גבריםלא תצא נבחרת  –למען הסר ספק  11.13

 .בתנאי התקנון כנ"ל !!

זו הישג של  עולםוישיג באליפות שחקן שיסע לתחרות ב"מימון עצמי" כנ"ל  11.13

כספים יקבל חזרה את ה -באחת מהתחרויות/קטגוריות שישתתף  1-9 מקום

 .""מימון העצמיכ שהעביר בפועל 

בסמכות הוועד המנהל לנפות שחקן, בכל שלב, בשל עבירת משמעת. במקרה זה,  11.11

 לא יוחזרו דמי ההשתתפות.

מהאימונים שיקבעו כאימוני  82%שחקן נבחרת יהיה חייב להשתתף בלפחות  11.11

במידה ולא ישתתף כנ"ל הכנה של הנבחרת לקראת יציאה לתחרות בחו"ל. 

 .ינופה מהנבחרת
 

 :  ועדת ערעורים .12
 וחברי הוועד המנהל הנוכחים במקום ואינם משחקים.מנהל התחרות פישר, יו"ר,  אריה 11.1

 .בכל שלב שעה מסיום המשחקים 1/1ערעורים יתקבלו עד  11.1
 

 

 בברכה ,

 

 יו"ר        אריה פישר, 

 בשם חברי הועד המנהל של

 התאחדות הכדורת בישראל 
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