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 : כללי .1

 .במסורת של קיום תחרות לקביעת אלופי ישראל דרג ב'אנו ממשיכים 
 

   : רשאים להשתתף .4
נים החברים בעמותות החברות בהתאחדות הכדורת בישראל ורשומים בה.כ.י. )שחקן שחק 1.1

 . שאינו רשום ברשימת שחקני המועדון בה.כ.י יהיה חייב ברישום כנדרש(

ממוצע  ותבעל ותחקניושגברים ל 194.01  –פחות מל שחקנים בעלי ממוצע אישי ש  4.4

 9  )ממוצע אישי יחשב במידה ושיחק בלפחות נשיםל 174.01 – פחות מאישי של 

( לעונת ומחוזית נוער ,מסגרות ליגות ההתאחדות )גברים, נשים, סניורים בכלמשחקים(, 

ביותר  בוההגייחשב ממוצע המשחקים  התאחדותליגות  מספרלשחקן שמשחק ב. 4019/18

לצורך קביעת תקפות הה.כ.י. ליגות טבלאות  באחת מהליגות )כנ"ל( שבהן השתתף. 

 .16.06.4018תאריך הממוצע האישי יהיו ל

שאינם משחקים במסגרת אחת מליגות ההתאחדות ייחשב הממוצע העדכני שחקנים ל 4.2

הנ"ל משחקים, תקף לתאריך  9  בליגת המועדון )בתנאי ששיחק במסגרת אגודתו לפחות

ממוצע השחקן )השחקן חייב לדאוג להעביר טבלאות המועדון עד סיום מועד ההרשמה(. 

 .שלעיל 4.4חייב להיות כמצוין בסעיף 
לפי חוק הספורט במשרדי  בדיקות רפואיות תקפותרשאים להשתתף רק שחקנים שלהם  1.2

משתתפים בליגות ההתאחדות  ההתאחדות. על ראשי המועדונים לוודא כי לשחקנים שאינם

 ., סיום מועד ההרשמה 48.06.4018עד לתאריך ישלח טופס הבדיקה הרפואית 
ישראל נבחרות השנים האחרונות בתחרויות בינלאומיות כחברי  2-שחקנים/יות שהשתתפו ב 1.2

( WTBAולם )( או אליפויות עTBFEבמסגרות רשמיות של אליפויות אירופה ) לבוגרים/ות

לכניסה לנבחרת כפי לא כולל שחקנים שלא עברו המינימום  – .אינם רשאים להשתתף -

 והשתתפו במימון עצמי. בתקנון התחרות שנקבע

רשאים להשתתף במידה והממוצע  -נוער הנבחרות משחקנים/יות שהשתתפו באחת  1.2

 שלעיל. 1.1להגדרה שבסעיף  האישי מתאים

 .אין הגבלת גיל 1.2

  .יוחזרו דמי ההשתתפותלא ף למרות שאינו זכאי לפי הנ"ל שחקן שהשתתל 4.9
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 : תקנון התחרות .3
כללי המשחק תקנון זה, נהלי ה.כ.י וכללי המשחק וההתנהגות לפי  2.1

 .הבינלאומיים

 .רשומים בה.כ.יבכל שלבי התחרות חובה להופיע בתלבושת המועדון שבו השחקנים  2.4

 חל איסור על משחק במכנסי ג'ינס. 2.2

 לים ייעשה ע"י הגרלה.השיבוץ למסלו 2.4

 .המשחקים"בלוק" חל איסור עישון במהלך  2.6

 .בתחרות זו לא יינתן הנדיקפ 2.5

 

  (על פי הרשמה מראש במשרדי ההתאחדות: ) הרשמה ועלויות .2

 .  12:00בשעה   8401.06.48עד לתאריך  ההרשמה תיעשה מראש 2.1

 ישולמו לפני תחילת התחרות.₪  400:  דמי הרשמה 2.1

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

 מדמי ההשתתפות. 20%הגיע לתחרות יחויב בתשלום 

 מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההשתתפות. יפרושלשחקן שהחל בתחרות ו 2.2
 ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח. עבור המשחקים התשלום 2.2

 

  .חולון -ו ראשל"צב לינג יתקיימו בשני מרכזי באו:  מוקדמות .2

 משחקים בכל מרכז באולינג 6 בשני מרכזי באולינג, משחקים 10ישחקו השחקנים בשלב זה  2.1

 מוגבל !!!בכל מקצה מספר המקומות    לפי בחירה מהמועדים הבאים.

  הבאים )בהרשמה ותאום מראש( : מתוך המועדים 4 -השחקנים מחויבים להשתתף ב

            ____________חולוןבאולינג ___   )ליד קניון הזהב( צראשל"  באולינג__     

  מסל'( 12) 12:32בשעה  21.22.1212' איום      מסל'(  8) 12:32בשעה  21.22.1212' איום   

  מסל'( 12) 12:32בשעה  23.22.1212' ביום      מסל'(  8) 12:32בשעה  23.22.1212' ביום 

  מסל'(  2) 12:32בשעה  22.22.1212  'גיום  

  מסל'(  2) 12:32בשעה  22.22.1212  'גיום        

  'מסל'( 12) 12:32בשעה  22.22.1212יום ה'      מסל'(  8) 12:32בשעה  22.22.1212יום ה 

   'מסל'( 12) 12:32בשעה  22.22.1212יום ו     

                                                                   מסל'( 12) 12:32בשעה  12.22.1212' ביום 

 

 2במסלולים הזוגיים באותם מסלולים יזוזו השחקנים  משחקים רצופים 1 לאחר 2.1

מסלולים לשמאל וימשיכו  2והשחקנים במסלולים האי זוגיים יזוזו  לימיןמסלולים 

 .מסלולים בלבד 4תזוזה של  –ביום ג'  ( במסלולים אלה.3את שאר המשחקים )
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  .במוקדמות שתתפותהה, נשים וגברים לפי % שחקנים 44ס"ה  יעלו מרהג 1/4לשלב  2.3

 .שחקניות 5מינימום לנשים : 

 .לשלב הבא 100%משלב זה תהיה גרירת פינים של  2.2

יג את המשחק הגבוה שבמקרה של שוויון בין מקומות המזכים  עליה לשלב הבא, יעלה זה שה 2.2

 משחקי שלב זה.ביותר באחד מ

 

 ראשל"צ  בבאולינג 20:08בשעה  8401.05.14' וביום ם יתקיי : גמר 4/1שלב  .2

 

 . השיבוץ למסלולים בהגרלה.  משחקים 4בשלב זה ישחק כל משתתף  2.1

והשחקנים  מסלולים לימין 3במסלולים הזוגיים יזוזו , השחקנים תזוזת מסלולים כל משחק 2.1

  מסלולים לשמאל. 3במסלולים האי זוגיים יזוזו 

 שישולמו במקום. םעלות המשחקידמי ההשתתפות:  2.3

 .לשלב הבא אינם מצטבריםהפינים משלב זה  2.2

 .הגברים הראשונים בדירוג 2-הנשים הראשונות בדירוג ו 2לשלב הגמר יעלו  2.2

יג את המשחק הגבוה שבמקרה של שוויון בין מקומות המזכים  עליה לשלב הבא, יעלה זה שה 2.2

 משחקי שלב זה.ביותר באחד מ

 

 : גמרה ישלב .2
 

 הגמר. 1/4בהמשך לשלב  , מו באותו יוםשלבי הגמר יתקיי 2.1

, 3-ו  1שלבי הגמר יהיו בשיטת הסולם כאשר במשחק הראשון יתמודדו המדורגים במקומות   2.1

)ניצחונות לא נחשבים(. במקרה של שוויון בסה"כ   סה"כ פינים ,משחקים 4–בשיטת הטוב מ 

 עד להכרעה. –יוכרע המשחק שבשוויון ע"י שילוח כדור אחד 

 2-בשיטת הטוב מ 1יפגישו את המנצחים הנ"ל בכל קטגוריה עם המדורג  מרמשחקי הג 2.3

)רק הניצחונות נחשבים(. במקרה של שוויון באחד המשחקים יוכרע המשחק  משחקים

 עד להכרעה –שבשוויון ע"י שילוח כדור אחד 

 

 

 שמעון ישי  : תחרותמנהל ה .8
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 : פרסים .2
 

 .גברים, נשים ו המקומות הראשונים 3-גביעים ל 1.9
)בשווי כספי( יחולקו לשחקנים בכל קטגוריה על פי מספר המשתתפים בכל  פרסים כספיים 1.9

מסה"כ ההכנסה מדמי ההשתתפות יחולקו לזוכים. סכומי הפרסים  22%קטגוריה כאשר 

 הגמר.  1/1והמקומות בדירוג המזכים בפרסים יפורסמו לקראת שלב 
 

 

  : שיפוט .12
  מנהל התחרות. -שופט ראשי 

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

 

   : ועדת ערעורים .11
 מנהל התחרות וחברי הועד המנהל שיהיו נוכחים במקום ושאינם משתתפים  בתחרות. 11.1

 .מפגש/שלבמסיום המשחקים בכל  דקות10ערעורים יתקבלו עד  11.1

 

 

 

 

 

 

 בברכה,
 

 אריה פישר,          יו"ר
 של הועד המנהל  חברי  בשם 

 בישראל הכדורת   התאחדות
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