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יוסי בן עזרא ז"ל היה יו"ר הנוער שנים רבות וחבר הועד המנהל של  

 התאחדות הכדורת בישראל ופעל רבות לקידום ענף הבאולינג בארץ.
 

החל   25.25.2218בשבת, ( תיערך  91עד גיל  נערים ונערותל אליפות ישראל לנוער )

דקות לפני הפתיחה  91 – )יש להגיע לפחות כ.  גן שמואלבבאולינג  91:11מהשעה: 

 .לשם רישום(
 

לפני התחרות יחולקו הגביעים והמדליות לזוכים במקומות הראשונים 

 . 2219/2218הנוער לעונת  תובליג

 

 

בתנאי ו 2522..8221 – עד ה שנה 18ה לו/ מלאו טרםשבאליפות יכול/ה להשתתף כל שחקן/ית  .1

 . משחקים 6בלפחות שהשתתף בליגות הנוער של ה.כ.י 

 כללי המשחק וההתנהגות בכפוף לנוהלי ה.כ.י . .2

 .ההופעה לתחרות בתלבושת המועדון אליו משתייך השחקן .3

2.  

אישור רפואי תקף לפי  רק במידה ובמשרדי ההתאחדות נמצאבתחרות שחקן יכול להשתתף 

 אליפות., לא יוכל להשתתף בל"כנ .   שחקן אשר אין לו אישור חוק הספורט

 

 

 13:22שעה ב 21.25.2218מועד הרשמה אחרון :  .5

 

 דמי השתתפות : .6
 .המשחקים על חשבון התאחדות הכדורת בישראל תעלווגם  – אין
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 מוקדמות .7

  

 משחקים(. 2משחקים )תזוזת מסלולים לאחר  6 והשחקניות בשלב זה, ישחקו השחקנים 1.9

 ב הגמר.נערות שיזכו במקומות הראשונים יעלו לשל 2-נערים ו 2 1.2

מקומות המזכים עליה לשלב הגמר יעלה השחקן שהשיג את התוצאה הבמקרה של שוויון בין  1.7

את התוצאה יעלה זה שהשיג  - ויוןושידה ועדיין מתקיים , במשלב זהמשחק האחרון בהגבוהה יותר ב

 וכד'. שלב זהמשחק הלפני אחרון בהגבוהה יותר ב

 

   שלב הגמר .9

 ניצח המדורג ראשון במשחק    שחקו משחק אחד לקביעת האלופים. הראשונים והראשונות י 2

 הראשון, יוכרז כאלוף. במידה והמדורג השני ניצח, או שהמשחק הראשון הסתיים בשיוויון, יערך       

 משחק שני ואז סה"כ הפינים יקבעו את האלוף. במקרה של שיוויון בסה"כ הפינים, יערך משחק       

 .91 –ו   1וגם בו ייווצר שיוויון ישוחקו משחקונים  שלישי. במידה     

 

 גביעים לאלוף, לאלופה ולסגניהם.     : הפרסים .8

 .4 -ו   7למקומות  גביעים                         

 

 .חנה דואניס:  מנהל התחרות .12

 

  :שיפוט  .11
  מנהל התחרות. -שופט ראשי 

 .שופטי ה.כ.י המוסמכים כפי שימונו לימי התחרות 

 

 :  ת ערעוריםעדו .12

 

  אריה פישר יו"ר וחברי הוועד המנהל הנוכחים במקום. 

  דקות מסיום המשחקים בכל שלב. 01ערעורים יתקבלו עד 

 

 ! חל איסור עישון בכל תחומי מרכז הבאולינג
 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 אריה פישר,             יו"ר

 התאחדות הכדורת בישראל
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