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(ע.ר).

ISRAEL BOWLING FEDERATION

לכבוד:
יו"ר מועדונים
שחקני הבאולינג

עדכון ג'  04 :פברואר 9002

תקנון לקביעת נבחרת ישראל גברים.4218 ,
(לאליפות אירופה שתתקיים במינכן ,גרמניה בין התאריכים  41 – 12ליוני )4218
הועד המנהל החליט לתת סיכוי נוסף לשחקנים המעונינים להשתלב בנבחרת ישראל גברים
לאליפות אירופה :
 .1יכולים להשתתף כל השחקנים שיעמדו בכל הקריטריונים הבאים:
 1.1חבר בעמותה הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.
 1.4מחויב להשתתף באחת מליגות ה.כ.י לגברים של ההתאחדות בעונת . 4219/4218
תוצאות הליגות לא יילקחו בחשבון.
 1.3בעל אזרחות ישראלית.
 1.2ישלם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות ,ראה סעיף  5.4להלן.
 1.5לשחקן יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות  ,לפי חוק הספורט.
 .4קוד התנהגות השחקן בתחרות יהיה לפי נוהל מספר " 14קוד התנהגות" .עצם השתתפות
השחקן בתחרות כמוה כהתחייבות לנהוג על פי נוהל זה במהלך התחרות ובהיותו חבר נבחרת
ישראל .ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות.
 .3בכל שלבי התחרות ,חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייך השחקן.
 .2תנאי השימון  :אותה תוכנית שימון בשני מרכזי הבאולינג ,שלפיה התנהלה התחרות
הקודמת.
 .5הרשמה ועלויות :
 5.1ההרשמה תיעשה מראש (עד לתאריך  01.10.0102בשעה  )00:11ע"י אי-מייל או פקס
להתאחדות.
 5.4דמי השתתפות  ₪ 011( ₪ 222 :לנערים וחיילים) ישולמו לפני תחילת התחרות .שחקנים
שהשתתפו בתחרות הקודמת לא ישלמו דמי השתתפות נוספת !
 5.3לשחקן שיפסיק התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
 5.2התשלום עבור המשחקים ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח.
 5.5שחקן שנרשם לתחרות ,לא הודיע על ביטול השתתפותו עד לתאריך סיום ההרשמה ולא
הגיע לתחרות יחויב בתשלום  32%מדמי הההשתתפות.
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 .6התחרות :
 6.1השחקנים יקיימו  0מפגשים של  6משחקים בכל מפגש ,סה"כ  01משחקים.
 6.4תזוזת מסלולים לאחר כל משחק – שחקן במסלול הזוגי יזוז בכל משחק  0מסלולים לימין
ושחקן במסלול האי זוגי יזוז  0מסלולים לשמאל.
 6.3בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים.
 6.2תאריכי המפגשים :
יום ה'  01.10.0102בשעה  02:01בצ'ק בול בחיפה
יום ד'  01.10.0102בשעה  01:01בראשון לציון
יום ו'  00.10.0102בשעה  01:11בראשון לציון
 6.5לא ניתן להחסיר מפגש מהנ"ל .לא יהיו משחקי השלמה.
 .7אין ניקוד לדירוג הארצי "דירוג פישר" .
 .9קביעת חברי הנבחרת :
הרכב הנבחרת לאליפות אירופה לגברים ייקבע לפי הסדר בטבלת דירוג התוצאות בתחרות
זו ,לאחר  01משחקים כנ"ל ,עד ל 6-גברים ולפי ההנחיות הבאות :
9.1
9.4
9.3

9.2

רון ברלוב מאגודת חוצות המפרץ שהשיג את הקריטריון בתחרות הקודמת יהיה
שחקן הנבחרת לאליפות אירופה  , 4218מבלי שישתתף בתחרות זו.
ל 4-השחקנים הראשונים בדירוג ,לאחר סיום תחרות זו ,מובטח מקום בנבחרת הגברים
לאליפות אירופה  4218במימון מלא של ה.כ.י ללא תלות בתוצאות התחרות.
מני מזרחי מאגודת חיפה שהשיג את המינימום התחתון בתחרות הקודמת יכלל
בנבחרת (במידה ויסכים ל"מימון עצמי חלקי" כמוגדר בסעיף הבא)  ,בעדיפות
ראשונה על פני השחקנים שידורגו בתחרות במקומות  3ומטה  .במידה וידורג ב4-
המקומות הראשונים – יכלל בנבחרת במימון מלא של ה.כ.י.
תינתן האפשרות לשחקנים נוספים שידורגו במקומות  3ומטה בתחרות להצטרף
לנבחרת ( עד  6שחקנים ס"ה בנבחרת) ב"מימון עצמי חלקי" של עלות הטיסה ועלות
המלון (העלויות הנוספות ימומנו ע"י ה.כ.י ,כנהוג לשאר חברי הנבחרת).
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 9.5שחקן שייצא "במימון עצמי חלקי" וישיג באליפות אירופה עד מקום  1באחת
מהקטגוריות המשוחקות יקבל חזרה את עלות ה"מימון העצמי" ששילם.
 9.6השחקנים שאמורים להשתתף ב"מימון עצמי חלקי" של נסיעתם כחברי הנבחרת לפי
המתואר למעלה יעבירו את הכספים ,לפי תחשיב הגזבר ,תוך  5ימים מיום סיום
התחרות .במידה ושחקן לא יעביר את הכספים כנ"ל ייראה הדבר כמי שויתר על
השתתפותו בנבחרת.
 9.7בסמכות הוועד המנהל לנפות שחקן ,בכל שלב ,בשל עבירת משמעת .במקרה זה ,לא יוחזרו
דמי ההשתתפות.
 .8חובות שחקני הנבחרת.
 8.1שחקני הנבחרת יהיו חייבים להשתתף באליפות ישראל לבוגרים שתתקיים בחודש
מאי . 4218
 8.4שחקן נבחרת חייב להשתתף באימונים לקראת יציאתה לאליפות אירופה לפי תכנית
האימונים שתיקבע ע"י ראש המשלחת והמאמן.
 .12מנהל התחרות :שמעון ישי.
 .11ועדת ערעורים :
 12.1אריה פישר ,יו"ר וכל חבר ועד המנהל שיהיה נוכח במקום ושאינו משתתף בתחרות.
 12.4ערעורים יתקבלו עד  15דקות מסיום המשחקים בכל מפגש.

בברכה,
יו"ר
אריה פישר,
בשם הועד המנהל של
התאחדות הכדורת בישראל
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