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16.01.08 

 :לכבוד
 ר מועדונים"יו

 שחקניות הבאולינג
 )עדכון א(תקנון לקביעת נבחרת ישראל נשים 

 )2008 ליוני 15 – 05, אודנסה, לאליפות אירופה שתתקיים בדנמרק(
 
 : לפי המתכונת המוסברת להלןטורניר ארציי "נבחרת ישראל נשים לאליפות העולם תקבע ע

 
 : הבאיםבכל הקריטריוניםתעמודנה  כל השחקניות שיכולות להשתתף .1

 .  הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראלחברה בעמותה 1.1
 50% בלפחות 2007/2008משתתפת בליגת העל לנשים של ההתאחדות בעונת  1.2

 . בחשבוןו יילקחלאתוצאות הליגות . 01.03.08משחקים עד לתאריך  
 .בעלת אזרחות ישראלית 1.3
 . להלן8לפי התאריכים שבסעיף )  מפגשים5-ב ( משחקים40 –חייבת להשתתף ב  1.4
 .שילמה דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות 1.5
לשחקניות יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט וביטוח תאונות  1.6

 . אישיות של העמותה
 לתחרות ותתחייב 1-במועד ה, "קוד התנהגות "12השחקנית תחתום על נוהל מספר  1.7

 .והל זה באתר ההתאחדותניתן לעיין בנ. לנהוג על פיו
 
 .חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייכת השחקנית, בכל שלבי התחרות .2
 
 משחקים על תוכנית שימון 8בכל מפגש תשחקנה השחקניות . ארוך וקצר:  תנאי השימון .3

 4 תשחקנה 5-במפגש ה . 6לפי התוכנית המוצגת בסעיף ) שימון ארוך או שימון קצר(אחידה 
תקבע . י.כ.הועדה הטכנית של ה. על תנאי שימון ארוך'  משח4-נאי שימון קצר ועל ת' משח

 .לפני כל מפגש, ותבדוק את תנאי השימון בכל מרכז
  

 :הרשמה ועלויות  .4
 .מייל או פקס להתאחדות-י אי"ע )  22.01.08עד לתאריך (ההרשמה תיעשה מראש  4.1
). ם בשני תשלומיםניתן לשל.(ישולמו לפני תחילת התחרות ₪ 500: דמי הרשמה 4.2

 .לשחקנית שהפסיקה התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה
 . ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח עבור המשחקיםהתשלום 4.3
ל "נא לשים לב כי השחקניות שיכללו בנבחרת תשתתפנה במימון הוצאות הנסיעה לחו 4.4

 . להלן8ראה סעיף , ושל  הנבחרת וזאת בכפוף לתוצאה שתשגנה בתחרות ז
 



 התאחדות הכדורת בישראל
ISRAEL BOWLING FEDERATION 

 
 Phone :972-9-8852343/8:      טלפונים42504חדש נתניה . ת. א8429ד .ת: למשלוח דואר

 net.zahav-internet@ibf : mail–E:         כתובתנו באינטרנטFax: 972-9-8852346: פקס
 :www.etbf.dk  Ez web site: אתר האזור האירופאי באינטרנט

 

 :התחרות  .5
 40כ "סה,  משחקים בכל מפגש8 מפגשים של 5השחקניות תקיימנה  5.1

) לפי תוצאות ההגרלה  (תזוזת מסלולים לאחר כל משחק. משחקים
 מסלולים לימין ושחקנית במסלול הזוגי 3 שחקנית במסלול האי זוגי תזוז בכל משחק –

 . מסלולים לשמאל3תזוז בכל משחק 
 .ש תתקיים הגרלת מסלוליםבכל מפג 5.2
.  באישור ובתיאום מראש עם מנהל התחרות הראשונים4- מתוך ה1ניתן להחסיר מפגש  5.3

מחזור השלמה יתקיים במועדון . שחקנית שתחסיר יותר ממפגש אחד תצא מהתחרות
 .י מנהל הטורניר ולא בהכרח באותו מועדון בו החסירה השחקנית את משחקה"שיקבע ע

לשחקניות . 23משותף עם התחרות לקביעת נבחרת הנוער עד גיל  הוא מפגש 4מפגש  5.4
 . המשתתפות בשתי התחרויות יחשבו התוצאות לשניהם גם יחד

 
 )לא יהיה מועד השלמה למפגש זה, 5חובת השתתפות במפגש : (תאריכי המפגשים .6

 שימון ארוך -   10:00  בשעה גן שמואל  בבאולינג   25.01.08' יום ו : 1מפגש 
 שימון קצר -   09:30בשעה חוצות         בבאולינג   02.02.08שבת   : 2מפגש 
 שימון קצר -   10:00 בשעה פתח תקווה  בבאולינג  15.02.08' יום ו : 3מפגש 
 שימון ארוך -   09:30        בשעה חולון בבאולינג    16.02.08שבת   : 4מפגש 

  יפורסם  – 07.03.08'   או יום ו06.03.08'    יום ה–מפגש השלמה  
 חובת השתתפות – 09:30    בשעה חולון   בבאולינג   08.03.08שבת   : 5מפגש 

 
 .  עופר שדה:מנהל התחרות .7
 :קביעת חברות הנבחרת והשתתפות במימון ההוצאות  .8

הרכב הנבחרת לאליפות אירופה לנשים ייקבע לפי הסדר בדירוג התוצאות בתחרות זו  8.1
המינימום  נשים ובלבד שתשגנה את תוצאת 6-ד לע,  המשחקים40לאחר , בלבד

 . המשחקים של התחרות40-ב) כולל ומעלה( ממוצע 180.00 של התחתון
  : ל"השתתפות שחקניות הנבחרת במימון הוצאות הנסיעה לחו 8.2

 השווה למקום 200.17ממוצע של  (מינימום עליוןשחקנית שתשיג תוצאת  8.2.1
תעביר )  שנתיים בגרמניה באליפות אירופה האחרונה שהתקיימה לפני30

 . להתאחדות  את העלות המלאה של כרטיס הטיסה לדנמרק
מינימום אלו שתשגנה את תוצאת ה(ל "לפי הנ, שחקניות שתכללנה בנבחרת 8.2.2

עביר להתאחדות את  תהמינימום העליון ולא תשגנה את תוצאת התחתון
מלוא עלות מחיר כרטיס הטיסה וכן את מלוא מחיר עלות השהות במלון 

 . בדנמרק
 .י ההתאחדות"ל ועלות ביטוח הנסיעה ישולמו ע"עלות ההרשמה לתחרות בחו 8.2.3
 ימים מיום סיום 3ל תוך "השחקניות מחויבות להעביר את הכספים הנ 8.2.4

 . שחקנית שלא תעשה כן תנופה מהנבחרת. התחרות 
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בשל עבירת , בכל שלב, בסמכות הוועד המנהל לנפות שחקנית 8.3
 . דמי ההשתתפותלא יוחזרו, במקרה זה. משמעת

במידה ושחקנית שתזכה באחד מהמקומות המזכים את השתתפותה  8.4
בנבחרת ותוותר על זכותה להשתתף באליפות אירופה או לא תעביר את מלוא סכום 

 יהיה הועד המנהל רשאי לקבוע כי השחקנית הבאה בדירוג –ההשתתפות כנדרש למעלה 
 .ל"נימום התחתון כנהמיתיכלל בנבחרת במקומה ובלבד שהשיגה את תוצאת 

 .במקרה זה לא תשתתף ישראל בתחרות. לא תצא נבחרת הכוללת שחקנית אחת 8.5
 

 :  ועדת ערעורים  .9
ר וכל חבר בועד המנהל שיהיה נוכח במקום ושאינו משתתף  "יו, אריה פישר 9.1

 .בתחרות
 .מפגש שעה מסיום המשחקים בכל ½ערעורים יתקבלו עד  9.2

  
 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 ר"       יו,       אריה פישר
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