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 40197.041. 'געדכון 

 9401, לשנת AMF,  48 –ה  קדם גביע העולם
 

לאס וגאס, בשתתקיים השנה  AMFהעולם תחרות גביע הזוכים ייצגו את ישראל ב

       03   –   11.11.2018בין התאריכים:  ארה"ב

                   

 * גן שמואל  * כל המשחקים יתקיימו בבאולינג
 

 : אים להשתתף, רשתקנון התחרות .1
  .כללי המשחק וההתנהגות לפי נוהלי ה.כ.י 1.1

בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת  הופעה בלבוש הנהוג במשחקי ליגות ה.כ.י. 1.4

 המועדון שאליו משתייכים השחקנים

 בכל השלבים . לא יהיו מחזורי השלמהמתכונת התחרות מוסברת להלן,  1.3

והוא/היא בעל/ת   במועדון המסונף לה.כ.י/ה יכול להשתתף כל שחקן/ית החברתחרות זו ב 1.2

 ,  ללא הגבלת גיל.אזרחות ישראלית

לשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט וביטוח  1.4

 תאונות אישיות תקף של העמותה.
"קוד התנהגות" המופיע  14בעצם השתתפותו מתחייב השחקן לנהוג על פי נוהל מספר  1.1

 באתר ההתאחדות.

 .משחקים "בלוק"איסור מוחלט על עישון במהלך כל חל  1.7
 

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

 פקס להתאחדות./מייל-ע"י אי 13:00בשעה  11.07.4019מראש, עד תיעשה ההרשמה  4.1

 .5-לנוער וחיילים(, ישולמו לפני תחילת המקצה ה₪  505) ₪  052 : הרשמהדמי  4.4

 .לם ישירות למרכז הבאולינג במועד המקצה המשוחקישו התשלום עבור המשחקים 4.3

שחקן שנרשם לתחרות, לא הודיע על ביטול השתתפותו עד לתאריך סיום ההרשמה ולא  4.2

 .מדמי ההרשמה 30%הגיע לתחרות יחויב בתשלום 

 לשחקן שהחל בתחרות ויפרוש מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה. 4.4

 

נית השימון כתוהועדה הטכנית של ה.כ.י.  לטת פי הח, לאחד שימוןסוג :  תנאי השימון .3

 באתר ה.כ.י סמוך לתחילת התחרות. םפורסת
 

 

mailto:ibf@zahav.net


 )ע.ר.( התאחדות הכדורת בישראל
ISRAEL BOWLING FEDERATION 

 3מתוך  4עמוד "העמותה נתמכת ע"י משרד התרבות והספורט".                         

 Phone: 972-9-8852348+: ן טלפו     24402א.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: 

 

 

 

 

 

 : מוקדמות .2

לפי בחירת השחקן בהתאם   ,בשני מועדים, משחקים 14סה"כ לב זה ישחק כל משתתף בש 2.1

  .משחקים בכל מועד בשיטת ליגה 6 שלהלן,  4.3לסעיף 

מסלולים לימין והשחקנים  )הזוגי( יזוזו זוג הימני קנים במסלולתזוזת מסלולים כל משחק. השח 2.4

  מסלולים לשמאל. זוג )האי זוגי( יזוזו במסלול השמאלי

 

 : )מספר המקומות בכל מקצה מוגבל(לשלב המוקדמות  המפגשיםלהלן תוכנית  2.3

   19:30בשעה   51.20.0251'  דיום 

   מבוטל - 19:30בשעה   51.20.0251'  היום 

   10:00בשעה   02.20.0251   'ויום 

   נוסףמקצה  – 13:30בשעה   02.20.0251   'ויום 

  10:00בשעה   05.20.0251    שבת 
 

 .הבא שלבל משלב זה יש צבירת פינים 2.2

 

 נשים. 9 –גברים ו  14הגמר יעלו  1/4לשלב  2.4

במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא, יעלה השחקן שהשיג  2.1

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

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

 : הגמר 4/1שלב  .4

 .30:19בשעה  4019.07.44' ד ביום יתקיימו הגמר 0/5המשחקים בשלב  4.1

 השיבוץ למסלולים יעשה לפי המיקום בשלב המוקדמות.  4.4

  .  משחקים במועד אחד 6בשלב זה ישחק כל משתתף סה"כ  4.3

 לשלב הבא. צבירת פיניםתהיה משלב זה  4.2

 .  שחקניות 1 –שחקנים ו  1לשלב הגמר יעלו  4.4

 .מחיר משחקים בלבד שישולמו במקום: לשלב זה  דמי השתתפות 4.1

ישוחקו משחקונים    –במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא  4.7

 נקודות(.  62ם להכרעה )מכסימו 52-ו 1
 

 : הגמר שלב .1

 00:10בשעה  4019.07.47ו'  ביום יתקיימו הגמרהמשחקים בשלב  1.1

 שאר השחקניםבה יתחרה כל משתתף עם  ROUND ROBIN  -ייערך בשיטת ה הגמר  שלב 1.4

 .' לגברים ולנשיםמשח 5 . ס"ה בשלב זהבסיבוב משחקים אחד שעלו לשלב זה

 קים ע"ח ה.כ.י.עלות המשח. איןדמי השתתפות לשלב זה :  1.3
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 לפי האמור להלן:, שיצטברו למניין הניקוד מהשלב הקודם, יםהתוצאה + בונוסיטת הניקוד:ש 1.2

 40 נקודות(                        52.) במקרה שוויון עבור ניצחון נקודות בונוס 

  ות. נקוד 5+    =  005עד  022:  תוצאהלבונוס 

                                                                                                                               ות         נקוד 52+   =  052עד  006

 נקודות 55+  =        052מעל 

 

 62להכרעה )מכסימום עד  52-ו 1ישוחקו משחקונים    0 -, ו 5במקרה של שוויון בין המקומות  1.4

 נקודות(. 
 

 : םפרסי .7
התחרות ייצגו את ישראל שלב הגמר של בסיום  5-השחקן והשחקנית שידורגו במקום ה 7.1

 +  גביעים.  בלאס וגאס, ארה"בכאמור  ,שתתקיים  AMF  העולםתחרות גביע ב

 , גברים ונשים.3 -ו    0שחקנים במקומות  לגביעים  7.4

 

 אריה פישר.  : מנהל התחרות .9

 

  :שיפוט  .8
  מנהל התחרות. -שופט ראשי 
 ופטי ה.כ.י המוסמכים כפי שימונו לימי התחרות.ש 

 

 :  ועדת ערעורים .10
 .וחברי הוועד המנהל הנוכחים במקום ואינם משחקיםמנהל התחרות  10.1

 .השחקנים מתבקשים לבדוק את נכונות רישום התוצאות בידי מנהל התחרות 10.4

 .בכל שלב שעה מסיום המשחקים 5/4ערעורים יתקבלו עד  10.3
 

 

 

 

 בברכה ,

 

 יו"ר      אריה פישר, 

 בשם חברי הועד המנהל של

 התאחדות הכדורת בישראל 
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