התאחדות הכדורת בישראל
ISRAEL BOWLING FEDERATION

אליפות ישראל ה  1 -לנערים ונערות עד גיל  16תיערך בשבת 31.03.07
בבאולינג גן שמואל .בשעה  09:00הרשמה ובשעה  09:30תחילת המשחקים.

התחרות תצולם ותשודר בטלוויזיה בערוץ הספורט ,ערוץ 5

הגדרת הגיל :נערים /נערות שנולדו מתאריך –  01.04.91ואילך.

*חובה להופיע בתלבושת המועדון אליו משתייך/ת השחקן/ית.
 .1הרשמה מוקדמת:
 .1.1רשאים להשתתף שחקנים הרשומים בעמותה החברה בהתאחדות הכדורת בישראל ולהם
ביטוח תאונות אישיות כנדרש.
 .1.2ההשתתפות בתחרות תהיה על פי הרשמה מוקדמת בלבד ע"י מילוי הטופס המצורף
ושליחתו למשרד ה.כ.י לפקס.09-8852346 :
 .1.3עלות ההשתתפות כולל משחקים 150 :ש"ח.
 .1.4השחקנים המשתתפים בתחרות מחויבים בבדיקה רפואית על פי חוק הספורט .לשחקנים
המשתתפים בליגות ההתאחדות ייבדק תוקף האישור הרפואי ע"י ההתאחדות ושחקנים
אשר אינם משתתפים בליגות ההתאחדות ,מחויבים להעביר את טופס הבדיקה הרפואית
ממכון מאושר ע"י מנהל הספורט לא יאוחר מיום .27.3.07

טלפוניםPhone: 972-9-8852343/8 :
למשלוח דואר :ת.ד  8429א.ת .חדש נתניה 42504
כתובתנו באינטרנטE– mail: ibf@internet-zahav.net :
פקסFax: 972-9-8852346 :
אתר ה.כ.יIBF web site: www.ibf.org.il :.

האתר האירופיEz web site: www.etbf.dk :
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 .2מוקדמות:
 2.1בשלב זה משחקים  5משחקים על זוג מסלולים בשיטת ליגה.
 2.2תזוזת מסלולים אחרי כל משחק :השחקן במסלול הימני יזוז זוג מסלולים לימין והשחקן
במסלול השמאלי יזוז זוג מסלולים לשמאל.
 2.3לשלב  1/2הגמר יעלו  4שחקנים ו –  4שחקניות.
 2.4הפינים מצטברים לשלב הבא.
 2.5במקרה של שיוויון בין השחקנים במקומות המזכים עלייה לשלב הבא ,יעלה השחקן/ית
שהשיג/ה את התוצאה הגבוהה ביותר בשלב הזה במשחק יחיד.
 .3שלב  1/2הגמר:
בשלב הזה ישחקו בשיטת  ,ROUND ROBIN -כל אחד יתחרה נגד האחר.
סה"כ  3משחקים  -שיטת הניקוד :התוצאה  +בונוס על ניצחון.
ניצחון =  20נקודות .שוויון =  10נקודות.
 .4שלב הגמר:
לאחר שלב ה  ,ROUND ROBIN -יתחרו ביניהם  2השחקנים ו  2 -השחקניות
שסיימו במקומות הראשונים .אין צבירת פינים לשלב זה .במקרה והשחקן המדורג ראשון ניצח
יוכרז כאלוף ובמקרה והשחקן המדורג שני ניצח או שהמשחק יסתיים בשיוויון ,יתייצבו 2
השחקנים למשחק נוסף ביניהם כאשר סה"כ הפינים ב  2 -המשחקים
יקבע את האלוף .כנ"ל לגבי נערות.
 .5פרסים:
גביעים לאלוף ,אלופה ,לסגניהם ולמקומות .3
 .6מנהל התחרות:
ראובן אסטרחן ,יו"ר ועדת הנוער.
 .7ועדת שיפוט:
יו"ר ה.כ.י אריה פישר וחברי הועד המנהל הנוכחים במקום.
בברכה ,
אריה פישר ,יו"ר
התאחדות הכדורת בישראל
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שם משפחה ____________ :שם פרטי__________ :

נער  /נערה

תאריך לידה ___________ :מס' ת.ז __________ :מועדון_________ :
כתובת _________________________________ :טלפון___________ :

שם ההורה החותם _______________ :חתימה_______________ :
תאריך_____________ :

• את הטופס יש לשלוח למשרדי ההתאחדות עד ה –  27.3.07בפקס'.09-8852346 :
• טל' לקבלת מידע נוסף – ראובן אסטרחן ,0505-530481 :אריה פישר.0523-635771 :
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