התאחדות הכדורת בישראל

(ע.ר).

ISRAEL BOWLING FEDERATION

התאחדות הכדורת בישראל ממשיכה במסורת ותקיים את תחרות "אלוף האלופים" באותה מתכונת
כבשנה שעברה .תחרות זאת מפגישה את כל אלופי המועדונים המסונפים להתאחדות הכדורת ישראל.

התחרות תתקיים בבאולינג קריון,
ביום שישי ה 01.11.2018 -ותחל בשעה 10:00

כדור באולינג לכל אחד מהזוכים !!!
 .1תקנון ,הרשמה והופעה:
 1.1הגדרת המשתתפים  :בתחרות ישתתפו אלופים מכהנים לשנת  2910של כל האגודות
החברות בהתאחדות הכדורת בישראל.
1.1

כל אגודה יכולה לקבוע את האלוף ואלופת המועדון לפי רצונה ,בהתאם למתכונת
המשחקים בליגה הפנימית של האגודה
** כהנחייה כללית  :אלוף ואלופת האגודה הם השחקנים שסיימו במקום הראשון
בדירוג האישי בתום הליגה הפנימית העליונה של אותה שנה.
במידה ואלוף או אלופת האגודה לא יכולים להשתתף מסיבה כל שהיא ניתן לרשום את סגני
האלופים לתחרות.
ההרשמה לתחרות תיעשה מראש ,באמצעות מייל או פקס ,שחייב להגיע למשרדי ההתאחדות
לא יאוחר מיום רביעי –  30.10.2018בשעה  .12:30המייל/הפקס ,שבו יצוינו שמות
האלופים המשתתפים בחתימת יו"ר העמותה ,הינו התחייבות המועדון להופעת השחקנים
הנרשמים לתחרות והתחייבות כספית.
כללי המשחק וההתנהגות לפי התקנון והנהלים של ה.כ.י.

1.1
1.1

בכל שלבי התחרות חובה להופיע בתלבושת האגודה שבה השחקנים משחקים.
חובה להופיע במכנסיים ארוכים (לא ג'ינס) .נשים יכולות להופיע בחצאיות ,מכנסיים קצרים או
ארוכים.
דמי השתתפות  099 :ש"ח לכל משתתף/משתתפת (התשלום כולל משחקים) .את דמי
ההשתתפות יש להעביר עד ליום התחרות .
שחקן שנרשם לתחרות ,לא הודיע על ביטול השתתפותו עד לתאריך סיום ההרשמה ולא
הגיע יחוייב מועדונו בתשלום  30%מדמי ההשתתפות.
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 .2מוקדמות :
 1.1בשלב זה ישחקו השחקנים  0משחקים ,בשיטת ליגה .לאחר כל משחק זזים  0מסלולים (השחקן
שהגריל את המסלול הימני – יזוז ימינה והשחקן במסלול השמאלי יזוז שמאלה).
 1.1לשלב הבא ( ½ גמר) יעלו  8השחקנים והשחקניות הראשונים/ות בדירוג .במקרה של שיויון
במקומות המזכים עלייה לשלב הבא (או לעצם הדירוג) יקבע הדירוג (או העולה) לפי תוצאת
המשחק הגבוה יותר של המשחק האחרון בשלב זה (במקרה של שיויון במשחק האחרון יקבע
המשחק הלפני אחרון וכד').
 .3שלב ½ הגמר :
 1.1בשלב זה ישחקו השחקנים בשיטה של " המפסיד בהתמודדות אחת – יוצא".
ניצחון בהתמודדות בין שני השחקנים יקבע לפי מנין הפינים שישיגו בהתמודדות של משחק
אחד ביניהם .במקרה של שיוויון ישוחקו משחקונים  0ו– ( 19מקסימום  09נק).
 1.1לפי מיקומם במוקדמות ישובצו השחקנים לתוך תרשים התמודדויות ,מצורף ,ויתחרו לפיו.
 1.1שחקן שהפסיד התמודדות אחת – יוצא מהתחרות.
 .2שלב הגמר :
שני השחקנים/שחקניות שנשארו בלתי מנוצחים יתמודדו במשחק הגמר שיהיה באותה מתכונת -
משחק אחד .המנצח/מנצחת במשחק – יוכרז  /תוכרז כאלוף  /אלופת האלופים.
** במקרה של שיוויון ישוחקו משחקונים  0ו – ** 19
 .6פרסים:
 1.1גביעים לאלופים ולסגניהם ולמקומות  0ו.4-
 1.1כדור באולינג בשווי של  ₪ 859לאלופי האלופים (גברים ונשים).
 .5מנהל התחרות :שמעון ישי.
 .7ועדת ערעורים:
 1.1יו"ר ה.כ.י וחברי הועד המנהל הנוכחים במקום ואינם נוטלים חלק בתחרות.
 1.1ערעורים יתקבלו תוך ½ שעה במקום.
בברכה,
יו"ר
אריה פישר,
בשם חברי הועד המנהל
התאחדות הכדורת בישראל
 מצורף תרשים מתכונת ½ גמר .
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