התאחדות הכדורת בישראל
ISRAEL BOWLING FEDERATION

1.1.07

עדכון 1.1.2007
התאחדות הכדורת בישראל החליטה לקבוע את חברי נבחרת ישראל לתחרות גביע הים התיכון
למדינות במתכונת של טורניר ארצי.
התחרות תתקיים השנה בטורקיה ,בין התאריכים.27.3.07-1.4.07 :
 .1תקנון התחרות:
 1.1כללי המשחק וההתנהגות לפי נוהלי ההתאחדות והתקנון הבינלאומי של ה – .FIQ
 1.2בכל שלבי התחרות חובה להופיע בתלבושת המועדון שבו השחקנים משחקים.

 1.3בתחרות יכול להשתתף שחקן/ית שעונה לכל התנאים הבאים:
 חבר/ה במועדון המסונף לה.כ.י. בעל/ת אזרחות ישראלית. משחק/ת באחת מליגות ההתאחדות )כולל סניורים ונוער( . 1.4רשאים להשתתף רק שחקנים שלהם בדיקות רפואיות תקפות לפי חוק
הספורט .שחקן שיתחיל בתחרות ויתברר שטופס הבדיקה שלו/שלה לא
ימצא בהתאחדות או שלא ימצא תקין ,יפסל ודמי ההרשמה לא יוחזרו.
 .2הרשמה:
 2.1הרשמה מוקדמת תיעשה ע"י פקס להתאחדות 09-8852346 :בו מתחייב השחקן
לעמוד בהתחייבויות לפי תקנון זה.
 2.2דמי הרשמה) ₪ 350 :לא כולל משחקים(.
 2.3תשלום עבור המשחקים ישולם ע"י המשתתפים במקום התחרות .

*** כל המשחקים יתקיימו במ.ב.ל בנתניה ***
 .3שלב ¼ הגמר:
 3.1בשלב ¼ הגמר משחקים  8משחקים

ביום ד'  17.1.07בשעה  18:00או

ביום ה'  18.1.07בשעה  . 18:00תזוזת מסלולים כל  2משחקים ,שחקן במסלול
זוגי יזוז זוג מסלולים ימינה ושחקן במסלול אי זוגי יזוז זוג מסלולים שמאלה.
 3.2לשלב ½ הגמר יעלו  16גברים ו –  8נשים ,פינים מצטברים.
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 .4שלב ½ הגמר:
 4.1בשלב ½ הגמר ,ישחקו  5משחקים ביום ו' 19.1.07 ,בשעה .09:30
חלוקת המסלולים לפי הדירוג .תזוזת מסלולים כל  2משחקים.
 4.2לשלב הגמר יעלו  6גברים ו –  6נשים .פינים מצטברים.
 .5שלב הגמר:
 5.1שלב הגמר ייערך באותו יום בהמשך לשלב הקודם ובו יתחרו הגברים והנשים בסיבוב
אחד של  5) Round Rubinמשחקים( .בשלב זה הפינים נחשבים ועל כל ניצחון יזכו
השחקנים ב –  20נקודות בונוס .אין בונוס על תוצאה.
 5.2שני הראשונים ושתי הראשונות יהיו שחקני הנבחרת למשחקי גביע הים התיכון
שיתקיימו כאמור בטורקיה.
 .6במקרה של שיוויון בשלב המזכה את המתחרים בעליה לשלב הבא יקבע המשחק
הגבוה שהשיג השחקן/ית בשלב הנוכחי .במקרה של שיוויון בשלב הגמר ,בין המקומות ,3-2
ישוחקו פריימים  9ו – ) 10מקסימום  60נק'(.
 .7מנהל התחרות :עופר שדה.
 .8גביע הים התיכון האירופאי :
 8.1בשנים האחרונות השתתפו  9מדינות :יוון ,ישראל ,תורכיה ,מלטה ,קפריסין ,ספרד ,סן
מרינו ,צרפת ואיטליה .
 8.2מתכונת התחרות - :יחידים :גברים ונשים - .זוגות :גברים ונשים.
 רביעיות מעורב 2 :גברים ו –  2נשים. 8.3בתחרות זו מחולקות מדליות לפי הכללים של ה – .F.I.Q-EZ
 8ועדת ערעורים:
 9.1אריה פישר – יו"ר וחברי הועד המנהל שאינם משתתפים בתחרות,
הנוכחים במקום.
 9.2ערעורים יתקבלו עד ½ שעה מסיום המשחקים בכל שלב.
בברכה ,
אריה פישר ,יו"ר
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