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 :לכבוד

 יו"ר מועדונים

                            70.07.0700 –עדכון ב'                                                                                  הבאולינגשחקני 
 .4244תקנון לקביעת נבחרת ישראל נשים, 

 (4244 לפברואר 42 – 28  בין התאריכים דנמרק, באלבורגשתתקיים  אירופה)לאליפות 

 

 לפי המתכונת המוסברת להלן: טורניר ארציתקבע ע"י  אירופהלאליפות  נבחרת ישראל נשים
 

 הבאים: בכל הקריטריוניםכל השחקניות שתעמודנה  יכולות להשתתף .1

 הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.  חברה בעמותה 1.1

 52%בלפחות  4241/4244בליגת העל לנשים של ההתאחדות בעונת  מחויבת להשתתף 1.4

 בחשבון. ויילקח לא. תוצאות הליגות ועד סיום ליגת הנשים סיום התחרותעד משחקים 

 או הנוער לא ילקחו בחשבון. , הגבריםת הסניוריםומשחקים בליג

 .בעלת אזרחות ישראלית 1.1

 .תשלם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות 1.4

הצהרת בריאות של  ,יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט ותלשחקני 1.5

 . ( לפי נוהלי הליגות של ה.כ.יPCRהתחסנות תקינה )או בדיקת  תעודתוה.כ.י 

"קוד התנהגות". עצם השתתפות  14קוד התנהגות השחקנית בתחרות יהיה לפי נוהל מספר  .4

השחקנית בתחרות כמוה כהתחייבות לנהוג על פי נוהל זה במהלך התחרות ובהיותה חברת 

 .נבחרת ישראל. ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות

בכל שלבי התחרות, יש להתנהג לפי הוראות " החזרה לפעילות  .1

 .11.25.4242בתום פגרת הקורונה" כפי שפורסמו בתאריך 

 כת פנים !יחלה חובה על כל שחקן לשחק עם מס
 כה(יניתן להוריד המס "מעמד הזריקה")רק ב

 .בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייכת השחקנית .4

 

 : רשמה ועלויותה .5

מייל או פקס -ע"י אי(  80:11בשעה  81.81.0108ההרשמה תיעשה מראש )עד לתאריך  5.1

 .להתאחדות

לנערות וחיילות( ישולמו לפני תחילת התחרות. )ניתן לשלם ₪  ₪011 ) 011: השתתפות דמי  5.4

 .ההשתתפותבשני תשלומים(. לשחקנית שתפסיק התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי 

 ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח. ום עבור המשחקיםהתשל 5.1

עד לתאריך סיום  ה על ביטול השתתפותהלתחרות, לא הודיע מהשנרש ניתשחק 5.4

 .ההשתתפותמדמי ה 12%חויב בתשלום תלתחרות  הההרשמה ולא הגיע

mailto:ibf@internet-zahav.net
http://www.etbf.eu/


 )ע.ר.( התאחדות הכדורת בישראל    
                           WLING FEDERATIONISRAEL BO 

 4מתוך  4דף "העמותה נתמכת ע"י משרד התרבות והספורט".                 

 Phone: 972-9-8852348: ן טלפו     44524א.ת. חדש נתניה  9448למשלוח דואר: ת.ד 

 zahav.net-ibf@internet mail: –Eרנט: כתובתנו באינט        :Fax 8852346-9-972פקס: 
 www.etbf.eu      web site: ETBF   האירופאי באינטרנט: האיגודאתר 

 

 

 

 

 

.  לפי החלטת הועדה הטכנית של ה.כ.י, אחת תוכנית שימון :  תנאי השימון .6

. ניתנת האפשרות השימון תפורסם באתר ה.כ.י בסמוך לתחילת התחרותנית תוכ

 לשחקנים המעונינים בכך, להתאמן על תוכנית השימון שנקבעה.

 

 : התחרות .7

 

 :שלב א' 

 משחקים.  80משחקים בכל מפגש, סה"כ  6מפגשים של  0 תקיימנה, בשלב זה, יותהשחקנ 6.1

מסלולים  0זוז בכל משחק תהזוגי  במסלול ניתשחק – תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 6.4

 מסלולים לשמאל. 0זוז תבמסלול האי זוגי  ניתלימין ושחק

 בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. 6.1

 

 תאריכי המפגשים :  6.4

 ראשון לציון"פלאנט" ב  81:11בשעה   00.81.0108    יום ו'

 ב"פלאנט" ראשון לציון  81:11בשעה   10.88.0108    'ויום 

 בדירוג. הראשונות ותהשחקני 9 תעלנהלשלב ב'  6.5

 .כל הפינים מצטברים לשלב הבא 6.6

 

 :שלב ב' 

 80משחקים בכל מפגש, סה"כ  6מפגשים נוספים של  0השחקנייות תקיימנה, בשלב זה,  6.7

 משחקים. 

מסלולים  0שחקנית במסלול הזוגי תזוז בכל משחק  – תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 6.9

 מסלולים לשמאל. 0ז לימין ושחקנית במסלול האי זוגי תזו

 בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. 6.8

 

 תאריכי המפגשים :  6.12

 ב"פלאנט" ראשון לציון  81:11בשעה   81.88.0108   'דיום 

 ב"פלאנט" ראשון לציון  81:11בשעה   88.88.0108   'היום 

 

 .לא יהיו משחקי השלמה הנ"ל.כל המשחקים ניתן להחסיר מפגש מ לא 6.11

 

בסיום תחרות יוענק לשחקניות המשתתפות לפי דירוגן  הניקוד לדירוג הארצי "דירוג פישר" .9

 ובהתאם לתקנון הדירוג. זו
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 : קביעת חברות הנבחרת .8

 

לנשים ייקבע לפי הסדר בטבלת דירוג התוצאות בתחרות זו,  אירופההרכב הנבחרת לאליפות 

  : באותולפי ההנחיות ה נשים 6-עד למשחקים,  00לאחר 

 

 מינימום כלל.אין תוצאת  8.1

 
תיכללנה  81.11.0108ב"דירוג פישר" העדכני לתאריך  שתי השחקניות הראשונות 8.4

 בתנאי –נה לתחרות בחו"ל במימון מלא של ההתאחדות אהשחקניות( ותצ 6בנבחרת )בין 

 .  ותהראשונ ותהשחקני 9וידורגו בסיומה בין שישתתפו בתחרות זאת, בכפוף לתקנון, 

 

 נשים, מובטח מקום בנבחרת הלאחר סיום תחרות זובדירוג,  ההראשונ תחקנילש 8.1

  המדורגות ראשונותבמידה ובין  . במימון מלא של ה.כ.י 4241לאליפות אירופה 

הנ"ל תהייה  1.0בתחרות , כנ"ל, יהיו שחקניות שזכאיות להיכלל בנבחרת בשל סעיף 

 זכאית לכך.אחריהן בתור הדירוג  ההשחקנית הבא

 
להצטרף תחרות ה בדירוג הבאיםשתדורגנה במקומות   ותנוספניות לשחק האפשרות ינתןת 8.4

עלות ו " של עלות הטיסהחלקי ב"מימון עצמיבנבחרת(  ה"כס ותשחקני 6) עד  לנבחרת

 הנבחרת(. ותימומנו ע"י ה.כ.י, כנהוג לשאר חבר , כמוגדר להלן,)העלויות הנוספות המלון 
 

באחת מהקטגוריות  1עד מקום  אירופהותשיג באליפות  צא "במימון עצמי"תש ניתשחק 8.5

 ה"מימון העצמי" ששילמה. קבל חזרהתהמשוחקות 

  

, ראש המשלחת והמאמן ותיקבלו השחקני לאבשל מגבלות תקציב )שעדיין לא ידוע...(  8.6

 . מימון אש"ל , כפי שהיה נהוג בעבר
 

  למעלההמתואר  הנבחרת לפי ותכחבר ןלהשתתף במימון נסיעת ותשאמור ותהשחקני 8.7

 ת. במידה ושחקניימים מיום סיום התחרות 4תוך יעבירו את הכספים, לפי תחשיב הגזבר, 

 בנבחרת.  העל השתתפות הראה הדבר כמי שויתריאת הכספים כנ"ל י תעבירלא 

 

בסמכות הוועד המנהל לנפות שחקנית, בכל שלב, בשל עבירת משמעת. במקרה זה, לא  8.9

 יוחזרו דמי ההשתתפות.
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 .חובות שחקניות הנבחרת .12

 

חודש חייבות להשתתף באליפות ישראל לבוגרות שתתקיים ב תהיינהנבחרת הת ושחקני 12.1

. שחקנית שתזכה 4241/44ממשחקי ליגת הנשים בעונת  52%ובלפחות  4244מאי 

או במכסת משחקים בליגת הנשים להיכלל בנבחרת ישראל ולא תשתתף באליפות ישראל 

 .ת המשמעתתועמד לועד – כנ"ל

שחקנית נבחרת חייבת להשתתף באימונים לקראת יציאתה לאליפות אירופה לפי תכנית  12.4

האימונים שתיקבע ע"י ראש המשלחת והמאמן. שחקנית שזכתה להיכלל בנבחרת 

 .תנופה לאלתר מהנבחרת –מתכנית האימונים כנ"ל  92%ישראל ולא תשתתף בלפחות 

 

 .אריה פישר  :מנהל התחרות .11

 

 :   ריםועדת ערעו .14

 אריה פישר, יו"ר וכל חבר ועד המנהל שיהיה נוכח במקום ושאינו משתתף בתחרות. 81.8
  .מפגשמסיום המשחקים בכל  דקות 15עד יתקבלו  ערעורים 81.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 אריה פישר,              יו"ר

 התאחדות הכדורת בישראל
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