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                                  'היום תיערך ב 9012לשנת  נשיםתחרות גביע המדינה ל

  14:00בשעה  9012 למאי 30 –ה 

                .רמת גןבאולינג ב        
  

 16:14קבוצות תיערך בשעה ה י/ותישיבת מנהל 

 

נשים לפני תחילת התחרות, יחולקו הגביעים בדירוג האישי בליגת על ל

 .9014/9012לעונת 
 

 : נשיםגביע המדינה להיסטוריית מחזיקות 

 חולון – 9010 אשדוד – 9002 חולון  – 9004 חולון  – 9002

 חולון – 9018 רמת גן – 9013 חולון – 9019 חולון  – 9011

 פתח תקווה – 9014  פתח תקווה – 9012 רמת גן – 9015 רמת גן  – 9016

9012 – ???    

 : ן ושיטהתקנו .1

, את רשימת שחקניות הקבוצה 2901.06.92עד בפקס במייל או כל אגודה תעביר להתאחדות,  1.1

 .ורק הן  תוכלנה להשתתף בתחרות

 ..כ.י הנוהלי המשחק וההתנהגות בכפוף ל כללי 1.1

 כמוסבר להלן. שחקניות 3של  Backerבשיטת חרות, על כל שלביה תתנהל הת 1.1

 . י שנהוג בליגות ה.כ.יכפ, להופיע בתלבושת המועדון חובה 1.1

 איסור על משחק עם מכנסי ג'ינס או בד ג'ינס. חל 1.1

לשחק בקבוצת  אינה יכולהשחקנית שאין לאגודתה קבוצה משתתפת בגביע המדינה לנשים  1.1

 אגודה אחרת. 

1.1 

 

 

 

 

 

אגודה יכולה לשתף רק שחקניות שלגביהן יש אישור רפואי תקף לפי חוק הספורט. 

לשחקניות שלא משחקות במסגרת ליגות ה.כ.י, יש להעביר להתאחדות אישורים 

. קבוצה שתשתף שחקנית אשר לא אושרה כנ"ל, 92.06.9012רפואיים עד לתאריך 

 תיפסל!
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 : הרכב והופעה .9

 ות. שחקני 1תחרה בהרכב של ת קבוצהכל  9.1

 , השחקנית השנייה תשחק  1-1-1-11השחקנית הראשונה תשחק משחקונים:  9.9

 .1-1-9, השחקנית השלישית תשחק משחקונים: 1-1-8משחקונים: 

כל משחק )ללא  לקראת תחילתבקבוצה  ותתהיה הזכות להחליף את הרכב השחקני קבוצהלכל  9.3

 .1.1לה(, מתוך רשימת השחקניות שנמסרה למזכירות ההתאחדות לפי סעיף הגב

 בקבוצה ואת סדר ההופעה של   ותהרכב השחקני רשום ראש הקבוצה אתתלפני כל משחק,  9.8

 הקבוצה בטופס רישום מיוחד. ותשחקני      

 לפני שעליו תשחק הקבוצה יש זכות לשתי זריקות חימום במסלול תנכנס ניתלשחק ,   

 תחילת המשחק.        

 לאחר תחילת המשחק, אין לשנות הרכב קבוצה ואין לשנות את סדר הזריקות של    

 הקבוצה.שחקניות         

 כלל אף גלם  הכאילו לא הפיל – 1במהלך המשחק מכל סיבה, ירשם  תהפורש ניתלשחק  

  )!( והמשחק ימשך. Frame –בשתי זריקות של ה         

 

 :מוקדמות  .3

 תיערך הגרלת הקבוצות לקביעת תכנית המשחקים. במהלך ישיבת מנהלי/ות הקבוצות 3.1

 משחקים סיבובשל  ( Round Robinםבש תכרומ)ה התחרות תהיה בשיטת ליגה 3.9

תכנית  לפי המשחקים  .)בתלות במספר הקבוצות המשתתפות( או שניים אחד

  המשחקים שתפורסם מיד לאחר ההגרלה.

 נקודה לכל קבוצה. –תיקו )שוויון(  . נקודות 1 –ניצחון יקנה  3.3

  .נקודה¼ ומעלה תקבל בונוס של  111קבוצה שתשיג תוצאה של  3.8

 .נקודה½ ומעלה תקבל בונוס של  111תשיג תוצאה של קבוצה ש       

 נקודה.¾ נקודות ומעלה תקבל בונוס של  111קבוצה שתשיג תוצאה של        

 .נקודה 1נקודות ומעלה תקבל בונוס של  111קבוצה שתשיג תוצאה של        
  .שצברו את מירב הנקודות יעלו לשלב הגמר הקבוצות שתי 3.6

 לשלב הבא.משלב המוקדמות אין צבירת נקודות  3.5

 רב יותר כוללבמקרה של שוויון במספר הנקודות תעלה הקבוצה שלזכותה מספר פינים  3.2

ניצחה במפגש ביניהן בתוצאה מצטברת תעלה זו שובמקרה של שיוויון בנקודות ובפינים 

  . 1-תתמודדנה על המקום הש 1-ו 1לגבי הקבוצות במקומות  כך גם . גבוהה יותר
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 : הגמר .8

משחקים רצופים לפי המתכונת של הטוב   1 -הן ב ישתי הקבוצות שתעלינה לגמר תתחרינה בינ 8.1

 המשחקים יחד תזכה בגביע המדינה  1 -שני המשחקים. הקבוצה שתצבור יותר פינים ב מסה"כ 

 )ניצחון במשחק לא מקנה נקודות(.
 המקום השלישי. על  1-ו 1מוקמו במקומות במקביל, באותה מתכונת, תתחרינה הקבוצות ש 8.9

 .11 –ו  9במקרה של שוויון בסך כל הפינים, ישוחקו משחקונים  8.3

 

 : פרסים 6

  ומדליות לשחקניות  אגודהלמגן  + לאגודה הזוכה)גביע נודד( לנשים גביע המדינה

 .המשתתפות

 המשתתפות ותומדליות לשחקני שבמקום השני לאגודה מגן. 

 המשתתפותות ומדליות לשחקני השלישישבמקום  לאגודה מגן. 

 

 : דמי השתתפות 5

 אין.

 

 : מנהל התחרות 2
 ישי שמעון

 

  :שיפוט  8
  מנהל התחרות. -שופט ראשי 

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

 

 : ועדת ערעורים 2

 חברי הועד המנהל הנוכחים במקוםאריה פישר, יו"ר ו. 

  דקות מסיום המשחקים בכל שלב. 01ערעורים יתקבלו עד 

 

  

 

 , הבברכ

 

 יו"ר  אריה פישר, 

 בשם חברי הועד המנהל של

 התאחדות הכדורת בישראל
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