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 09:15: החל מהשעה 24.5.08, בשבתיערך ת) נערים ונערות( לנוער תחרות גביע הליגה

  .) דקות לפני הפתיחה לשם רישום15 –יש להגיע לפחות כ (. בבאולינג הלאומי בנתניה
  

  
לפני תחילת התחרות יחולקו הגביעים והמדליות לזוכים בליגות הנוער                                 

  )לאומית וארצית, על(
  

  
ה בליגות הנוער של ההתאחדות בעונת /ית שהשתתף/כל שחקןה להשתתף / יכולתחרותב .1

  .2007/2008המשחקים 

 .FIQ-WTBA -י ולתקנון ה.כ.כללי המשחק וההתנהגות בכפוף לתקנון ה .2

 .ההופעה בתלבושת המועדון אליו משתייך השחקן .3
4.  

ה במשרדי ההתאחדות אישור רפואי תקף /ה להשתתף רק במידה ויש לו/ית יכול/שחקן
  .לפי חוק הספורט וביטוח תאונות אישיות תקף

  .לא יוכל להשתתף בתחרות, ה אישורים אלו/ית אשר אין לו/שחקן
  

  
  .לאומית וארצית,  ליגת על- תחרויות נפרדות לכל ליגה -התחרות תהיה אישית ותתנהל במקביל  .5
  

  : הליגה לנערים בליגה הלאומיתגביע  - וגביע הליגה לנערים בליגת העל .6

  . שחקנים בכל בית6-5, לשני בתיםיחולקו , בכל ליגה לחוד, הנערים 6.1

י טבלת הדירוג הסופית של השחקנים בליגה שהסתיימה "חלוקת השחקנים תיעשה מראש עפ 6.2
  .בית אחד לשחקנים במקומות הזוגיים ובית שני לשחקנים במקומות האי זוגיים. לא מכבר

  .ROUND RUBINת תהיה בשיטת ליגה בת סיבוב אחד בשיטת  התחרות בכל בי 6.3
  .יקנה נקודה לכל שחקן) שוויון(תיקו ,  נקודות2ניצחון יקנה  6.4
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  : בנוסף לניקוד עבור ניצחון יכול השחקן לקבל תוספת ניקוד בונוס לפי הפירוט הבא  6.5
                                                      .            נקודה¼  ומעלה יקבל תוספת בונוס של 200שחקן שישיג תוצאה של 
  .נקודה½  ומעלה יקבל תוספת בונוס של 225שחקן שישיג תוצאה של 
  .נקודה¾  ומעלה יקבל תוספת בונוס של 250שחקן שישיג תוצאה של 

במקרה של . יעלו לשלב הבא, שני שחקנים מכל בית שיצברו את מירב הנקודות בשלב זה 6.6
  .יקבע מספר הפינים הכולל, קודותשוויון בנ

  .אין צבירת פינים משלב זה לשלב חצי הגמר 6.7
  

  :הגמר½ שלב  6.8
 'מול השני מבית ב' הראשון מבית א  : בשלב זה יתמודדו •

  ' מול הראשון מבית ב' והשני מבית א                
 .בתחרות של משחק אחד

י "לגל כדור אחד עבמקרה של שוויון במשחק יגו. השחקנים שינצחו יעלו לשלב הגמר •
 .כל שחקן עד להכרעה

 

  :שלב הגמר 6.9
  .שני השחקנים שיעלו לשלב זה יתמודדו ביניהם במשחק אחד •

 .י כל שחקן עד להכרעה"במקרה של שוויון במשחק יגולגל כדור אחד ע •

 .המנצח יוכרז כמחזיק גביע הליגה לנערים בליגת העל או בליגה הלאומית •
  
  
 

  :)במשותף(והלאומית גביע הליגה לנערות בליגת העל  .7
 לפי ROUND RUBIN בשיטת ליגה בת סיבוב אחד בבית אחדהנערות תשחקנה  •

   6.7 - 6.4המתכונת המוסברת בסעיפים 

תעלינה לשלב הבא         , שתי השחקניות הראשונות שתצבורנה את מירב הנקודות בשלב זה •
  . ליקבע מספר הפינים הכול,במקרה של שוויון בנקודות) שלב הגמר ( 

 .שלב הגמר ייערך במקביל לשאר הגמרים •

  .שתי השחקניות שתעלינה לשלב הגמר תתמודדנה ביניהן במשחק אחד •

 .י כל שחקנית עד להכרעה"במקרה של שיוויון במשחק יגולגל כדור אחד ע •

 .המנצחת תוכרז כמחזיקת גביע הליגה לנערות בליגת העל •
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 :גביע הליגה לנערים בליגה הארצית .8
  . שחקנים בכל בית6-5, ולקו לשני בתיםהנערים יח 8.1
י טבלת הדירוג הסופית של השחקנים בליגה שהסתיימה "חלוקת השחקנים תיעשה מראש עפ 8.2

  .בית אחד לשחקנים במקומות הזוגיים ובית שני לשחקנים במקומות האי זוגיים. לא מכבר
  .ROUND RUBINהתחרות בכל בית תהיה בשיטת ליגה בת סיבוב אחד בשיטת   8.3
  .יקנה נקודה לכל שחקן) שוויון(תיקו ,  נקודות2חון יקנה ניצ 8.4
  :         בנוסף לניקוד עבור ניצחון יכול השחקן לקבל תוספת ניקוד בונוס לפי הפירוט הבא  8.5

.                                                           נקודה¼  ומעלה יקבל תוספת בונוס של 200שחקן שישיג תוצאה של 
  .נקודה½  ומעלה יקבל תוספת בונוס של 225שחקן שישיג תוצאה של 
  .נקודה¾  ומעלה יקבל תוספת בונוס של 250שחקן שישיג תוצאה של 

במקרה של         . יעלו לשלב הבא, שני שחקנים מכל בית שיצברו את מירב הנקודות בשלב זה 8.6
  .יקבע מספר הפינים הכולל, שוויון בנקודות

  .בירת פינים משלב זה לשלב חצי הגמראין צ 8.7

  :הגמר½ שלב  8.8
 'מול השני מבית ב' הראשון מבית א  : בשלב זה יתמודדו •

  'מול הראשון מבית ב' והשני מבית א                
 .בתחרות של משחק אחד

י "במקרה של שוויון במשחק יגולגל כדור אחד ע. השחקנים שינצחו יעלו לשלב הגמר •
 .כל שחקן עד להכרעה

  :ב הגמרשל 8.9
  .שני השחקנים שיעלו לשלב זה יתמודדו ביניהם במשחק אחד •

 .י כל שחקן עד להכרעה"במקרה של שוויון במשחק יגולגל כדור אחד ע •

 .המנצח יוכרז כמחזיק גביע הליגה לנערים בליגה הארצית •
  
  

 :גביע הליגה לנערות בליגה הארצית .9

 לפי ROUND RUBINהנערות תשחקנה בבית אחד בשיטת ליגה בת סיבוב אחד  •
   6.7 - 6.4המתכונת המוסברת בסעיפים 

תעלינה לשלב הבא         , שתי השחקניות הראשונות שתצבורנה את מירב הנקודות בשלב זה •
  . יקבע מספר הפינים הכולל,במקרה של שוויון בנקודות) שלב הגמר ( 

 .שלב הגמר ייערך במקביל לשאר הגמרים •

 . תתמודדנה ביניהן במשחק אחדשתי השחקניות שתעלינה לשלב הגמר •

 .י כל שחקן עד להכרעה"במקרה של שוויון במשחק יגולגל כדור אחד ע •

 .המנצחת תוכרז כמחזיקת גביע הליגה לנערות בליגת העל •
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 .במקביל, כאמור,  הליגות ייערכו3כל שלבי הגמר של 
  

 .ר ועדת הנוער"יו,  ראובן אסטרחן– מנהל התחרות .10
 

או את הרכב הבתים בהתאם למספר /נות את מתכונת המשחקים ובסמכות מנהל התחרות לש .11
 .יות שיופיעו לתחרות מכל ליגה/השחקנים

  

ערעורים יתקבלו עד . ר וחברי הועד המנהל הנוכחים במקום"יו,  אריה פישר– ועדת ערעורים .12
 .  נושא הערעור,  דקות מתום השלב10

 

 .ת/מתמודד עלות המשחקים בפועל שישחק כל +  50₪ – דמי השתתפות .13
 

  –פרסים  .14
  .לנערות ולנערים בכל ליגה בנפרד 2 -  ו 1גביעים לזוכים במקומות 

  .בכל הליגות)  הגמר1/2שני השחקנים שהפסידו בשלב  (3- במקומות הנעריםגביעים ל
  
  
  

  ב ב ר כ ה
  

  ר"יו,             אריה פישר
  התאחדות הכדורת בישראל

  


