התאחדות הכדורת בישראל

(ע.ר).

ISRAEL BOWLING FEDERATION
לכבוד:
יו"ר מועדונים ושחקני הבאולינג של ה.כ.י.

עדכון ג'  11 :נובמבר 4241

תקנון ליגה מחוזית.4244 ,
התקנון מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 .1יכולים להשתתף ,הרשמה :
 1.1חבר בעמותה הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.
 1.4שחקן המשתתף בליגה המחוזית אינו יכול באותה עת להשתתף בליגות ה.כ.י.
שחקן ליגות ה.כ.י יכול להגיע להשלמת משחקים בליגה המחוזית.
 1.3הרשמה עד ליומיים לפני המקצה המדובר  :חובה להירשם במזכירות ההתאחדות לצורך בדיקת
אישור רפואי תקף" ,תו ירוק" ואישור הצהרת הבריאות כנדרש.
 4.1באחריות כל שחקן  -לא להגיע לתחרות במידה ויש לו תסמינים של נגיף הקורונה  :חום מעל
 83מעלות ,שיעול לא שיגרתי או חשד אחר למחלה.
 4.1בנוסף ,יוכלו להשתתף במשחקי הליגה רק שחקנים שיש ברשותם אחד מהאישורים
הנדרשים למשחקי ליגות ה.כ.י  ,לפי ההגדרה בתקנון ליגות ה.כ.י .
 1.1בכל שלבי התחרות ,יש להתנהג לפי הוראות " החזרה לפעילות בתום פגרת

הקורונה" כפי שפורסמו בתאריך .31.25.4242
חלה חובה על כל שחקן לשחק עם מסיכת פנים !
(רק ב"מעמד הזריקה" ניתן להוריד המסיכה)

 1.1רשאים להשתתף  :רק שחקנים שאושרו בקובץ ה Excel -לאגודה.
 1.9עלות הרשמה לתחרות  :אין.
 1.8התשלום עבור המשחקים ישולם ע"י השחקנים בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח.
 .4קוד התנהגות השחקן בתחרות לפי נוהל מספר " 14קוד התנהגות" .השתתפות השחקן בתחרות
כמוה כהתחייבות לנהוג על פי נוהל זה במהלך התחרות .ניתן לעיין בנוהל זה באתר ה.כ.י.
 .3המחוזות  :הליגה תתקיים במקביל ב 3-מחוזות.
 3.1מחוז צפון  :חוצות ,כרמיאל ,עפולה וחיפה.
 3.4מחוז מרכז  :הרצליה ,פתח תקווה ,חולון ורמת גן.
 3.3מחוז דרום  :רחובות ,ב .אשדוד ,מודיעין ,ראשונים ,ראשל"צ ,קרייזי בול ,נגב ובאר שבע.
 3.2תיתאפשר לשחקן עמותה החברה בהתאחדות ,באישור מיוחד של ה.כ.י ,לשחק במחוז אחר של הליגה
המחוזית ,בשל קרבת מרכז הבאולינג בו מתקימים משחקי הליגה המחוזית "האחרת" למקום מגוריו.
השחקן יהיה חייב לשחק את כל משחקיו באותה ליגה מחוזית.

 .2חמישה מחזורי ליגה :
 2.1השחקנים יקיימו  5מפגשים של  3משחקים בכל מפגש ,סה"כ  55משחקים.
 2.4התחרות הינה אישית בשתי קטגוריות  :נשים וגברים.
 2.3בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים .אין תזוזת מסלולים.
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 2.2השחקנים יקבלו הנדיקפ למחזור הראשון לפי הממוצע של ליגת האגודה,
לפי  12%ל 112 -עד מכסימום של  55נקודות הנדיקפ למשחק .יו"ר האגודות מתבקשים
להעביר טבלאות עדכניות של ליגות האגודה עד( 28.11.4241-במידה והשחקן לא שיחק לפחות
 51משחקים יש להעביר ליגה אחרונה) .ההנדיקפ יתעדכן לאחר כל מחזור לפי התוצאות
העדכניות של השחקנים בהתאם לטבלה העדכנית .שחקן שלא יועברו עבורו תוצאות ליגת
האגודה – יקבל  2הנדיקפ למחזור ה.1-
 .5יתרון למתמידים בטבלה הסופית :
 5.1לכל שחקן המשתתף בלפחות  51משחקים תימחק תוצאת המשחק הנמוך יותר.
 5.4השחקנים שישתתפו בכל המפגשים (ב 55-משחקים) יזכו ביתרון ע"י כך שתוצאות שני
המשחקים הנמוכים ביותר שלהם ימחקו ממניין המשחקים.
 .1תאריכי ומיקום המפגשים (המועדונים המארחים יקבעו בהתאם למספר הנרשמים וזמינות המתקנים) :
 יום ב'  44.11.41בשעה  ..... 42:22אושרמחזור  : 1צפון  :חיפה
 יום א'  41.11.41בשעה  ..... 18:32אושרמרכז  :הרצליה
 יום ו'  41.11.41בשעה  ..... 12:22אושרמרכז  :הרצליה
דרום  :פלאנט ראשל"צ  -יום ד'  11.11.41בשעה  ..... 18:22אושר
 יום ד'  44.14.41בשעה  ..... 42:22אושרמחזור  : 4צפון  :חיפה
 יום א'  18.14.41בשעה  ..... 42:22אושרמרכז  :חולון
 יום ו'  42.14.41בשעה  ..... 12:22אושרמרכז  :חולון
דרום  :פלאנט ראשל"צ  -יום ד'  44.14.41בשעה 18:22
 יום א'  24.21.44בשעה  ..... 18:22אושרמחזור  : 3צפון  :חוצות
 יום א'  28.21.44בשעה  ..... 18:32אושרמרכז  :הרצליה
 יום ו'  12.21.44בשעה  ..... 12:22אושרמרכז  :הרצליה
דרום  :פלאנט ראשל"צ  -יום ד'  14.21.44בשעה 18:22
 יום א'מחזור  : 2צפון  :חוצות
 יום א'מרכז  :חולון
 יום ו'מרכז  :חולון
דרום  :פלאנט ראשל"צ  -יום ד'

32.21.44
42.24.44
45.24.44
43.24.44

בשעה  ..... 18:22אושר
בשעה  ..... 42:22אושר
בשעה  ..... 12:22אושר
בשעה 18:22

 יום ב'  41.23.44בשעה  ..... 18:22אושרמחזור  : 5צפון  :קריון
 יום א'  42.23.44בשעה  ..... 42:22אושרמרכז  :הרצליה
 יום ו'  45.23.44בשעה  ..... 12:22אושרמרכז  :הרצליה
דרום  :פלאנט ראשל"צ  -יום ד'  43.23.44בשעה 18:22
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 .1לגבי קיום שלב גמר – תתקבל החלטה בהמשך.
 .9תנאי השימון  :שימון ליגות הבית במרכז הבאולינג המארח.
 .8הניקוד לדירוג מועדונים :
 8.1נקודה על כל שחקן שהשתתף לפחות ב 4-מפגשי ליגה זו.
 8.4נקודה וחצי על כל שחקנית שתשתתף לפחות ב 4-מפגשי ליגה זו.

 .12הוראות כלליות :
 12.1בכל שלבי התחרות ,חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייך השחקן.
 12.4קוד לבוש – כמו בליגות ה.כ.י .חל איסור על משחק במכנסי ג'ינס או מכנסיים קצרים (לגברים).
 12.3במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא ,יעלה השחקן שהשיג
את התוצאה הגבוהה יותר במשחק האחרון בשלב המוקדמות (לא כולל הנדיקפ) .במקרה ומספר
שחקנים השיגו את אותה תוצאה גבוהה יעלה זה מביניהם שהשיג את התוצאה הגבוהה במשחק
הלפני אחרון וכך הלאה.
 12.2חל איסור על עישון במהלך כל המשחקים !! שחקן שיעשן יורחק מהמשך

המשחקים באותו מחזור.
 .11מנהלי התחרויות :מחוז צפון  :שמעון דביר.
מחוז מרכז  :חנה דואניס.
מחוז דרום  :ישי שמעון.
 .14פרסים ( :יחולקו בסיום הליגות  ,או בשלב הגמר ,לפי המחוזות)– .
 14.1סכום הפרסים יוקצה ע"י ההתאחדות.
 14.4מדליות ל 3-הראשונים בכל מחוז ,בטבלת סיום שלב המוקדמות ,גברים ונשים.
 14.3פרסים כספיים (בשווי כספי) – כפי שיוחלט בהמשך ,בתלות באם יתקיים שלב גמר.
 .13ועדת ערעורים :
 13.1מנהל התחרות ,יו"ר ה.כ.י וכל חבר בועד המנהל שיהיה נוכח במקום ושאינו משתתף
בתחרות.
 13.4ערעורים יתקבלו עד  5/4שעה מסיום המשחקים בכל מפגש.
בברכה,
יו"ר
אריה פישר
התאחדות הכדורת בישראל
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