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21.03.2010 

 :לכבוד
 ר מועדונים"יו

 שחקני הבאולינג

 
  12תקנון לקביעת נבחרת ישראל עד גיל 

 )2010 לאוגוסט 02 – יולי23  -פינלנד  , לאליפות העולם שתתקיים בהלסינקי(
 

 : לפי המתכונת המוסברת להלןטורניר ארציי "לאליפות העולם תקבע ע 21עד גיל נבחרת ישראל 
 ים כאחדהתקנון לגברים ונש

 

 : הבאיםבכל הקריטריונים כל השחקנים והשחקניות שיעמדו יכולים להשתתף .1
 .  הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראלחבר בעמותה 1.1
 בלפחות 2009/2010בעונת )  נוער אונשים, גברים(משתתף באחת מליגות ההתאחדות  1.2

 ולקח יילאתוצאות הליגות ). 18.04.2010עד לתאריך ( משחקים עד תחילת התחרות 50%
 .בחשבון

 .בעל אזרחות ישראלית 1.3

 .01/01/1989נולד אחרי  1.4
 . להלן6לפי התאריכים שבסעיף )  מפגשים6-ב ( משחקים36 –חייב להשתתף ב  1.5
 .שילם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות 1.6
 . לשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות וביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט 1.7

קוד  "12רות מהווה אישור להסכמתו לנהוג על פי נוהל מספר השתתפות השחקן בתח 1.8
 .ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות". התנהגות

 
 .חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייך השחקן, בכל שלבי התחרות .2

 

תקבע ותבדוק את תנאי השימון בכל מרכז . י.כ.הועדה הטכנית של ה. ארוך וקצר:  תנאי השימון .3
 .משחקים

 

 :הרשמה ועלויות  .4

 .מייל או פקס להתאחדות-י אי"ע)  18.04.2010עד לתאריך (ההרשמה תיעשה מראש  4.1
לשחקן ). ומיםתשל 2-ניתן לשלם ב. (ישולמו לפני תחילת התחרות ₪ 500: דמי הרשמה 4.2

 .התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה את שהפסיק

 .מרכז הבאולינג המארח ישולם בכל מפגש ישירות להתשלום עבור המשחקים 4.3

ל של  "נא לשים לב כי השחקנים שיכללו בנבחרת ישתתפו במימון הוצאות הנסיעה לחו 4.4
 . להלן8ראה סעיף , הנבחרת וזאת בכפוף לתוצאה שישיגו בתחרות זו
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 :התחרות  .5

תזוזת מסלולים .  משחקים36כ "סה,  משחקים בכל מפגש6 מפגשים של 6השחקנים יקיימו  5.1
 מסלולים 3 שחקן במסלול הזוגי יזוז בכל משחק –) לפי תוצאות ההגרלה( לאחר כל משחק

 . מסלולים לשמאל3לימין ושחקן במסלול האי זוגי יזוז בכל משחק 
 .בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים 5.2

.  באישור ובתיאום מראש עם מנהל התחרות הראשונים5- מתוך ה1ניתן להחסיר מפגש  5.3
מחזור השלמה יתקיים במועדון שיקבע . צא מהתחרותשחקן שיחסיר יותר ממפגש אחד יו

 . ולא בהכרח באותו מועדון בו החסיר השחקן את משחקוהתחרותי מנהל "ע

 .  הוא מפגש חובה6מפגש  5.4
 

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

 שימון ארוך -  19:00בשעה      "פלאנט"  בבאולינג 21.04.2010'   ד : 1מפגש 

 קצרשימון  -  19:00בשעה     גן שמואל  בבאולינג  27.04.2010'   ג : 2מפגש 

 קצר שימון -  19:00בשעה  "סופרבול"  בבאולינג  28.04.2010  ' ד : 3מפגש 

 שימון ארוך -  19:00בשעה    גן שמואל  בבאולינג   04.05.2010'   ג : 4מפגש 

 קצרשימון  -  19:00בשעה     "פלאנט"בבאולינג    05.05.2010'   ד : 5פגש מ
  יפורסםשיקבע בהמשך ו בבאולינג  –  07.05.2010'    יום ו–מפגש השלמה  

חובת  - שימון ארוך -  19:00בשעה   "סופרבול" בבאולינג  12.05.2010'   ד : 6מפגש 
 השתתפות

 

 .  ראובן אסטרחן:מנהל התחרות .7

 
 :קביעת חברי הנבחרת והשתתפות במימון ההוצאות  .8

 ייקבע לפי הסדר בדירוג התוצאות בתחרות זו 21הרכב הנבחרת לאליפות העולם עד גיל  8.1

 של המינימום התחתון נשים ובלבד שהשיגו את תוצאת 4- גברים ועד ל4-עד ל, בלבד
 . התחרות המשחקים של36-ב) כולל ומעלה(לנשים  175.00- ממוצע לגברים ו185.00

 

  :ל"השתתפות שחקני הנבחרת במימון הוצאות הנסיעה לחו 8.2

 

 וממוצע של  לגברים204.39ממוצע של  (מינימום עליוןשחקן שישיג תוצאת  8.2.1
 באליפות העולם האחרונה שהתקיימה לפני 40 השווה למקום -  לנשים197.17
הלינה עלות , ל  כשההתאחדות תממן את כרטיס הטיסה"ייצא לתחרות בחו) שנתיים

 .במלון ועלות ההרשמה
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המינימום אלה שהשיגו את תוצאת (ל "לפי הנ, שאר השחקנים שיכללו בנבחרת 8.2.2
יממנו את מלוא עלות מחיר  )המינימום העליון ולא השיגו את תוצאת התחתון

שחקנים אלה מחויבים .  כרטיס הטיסה וכן את מלוא עלות מחיר השהות במלון
 ימים מיום סיום 3תוך ) י ההתאחדות"בע עכפי שתק(להעביר מקדמה כספית 

י "הסכום הסופי לתשלום יקבע בהתאם לתשלום שישולם בפועל ע. התחרות
 .ההתאחדות

 

 .י ההתאחדות"ל ועלות ביטוח הנסיעה ישולמו ע"עלות ההרשמה לתחרות בחו 8.2.3

 
לא יוחזרו , במקרה זה. בשל עבירת משמעת, בכל שלב, בסמכות הוועד המנהל לנפות שחקן 8.3

 .י ההשתתפותדמ
במידה ושחקן שיזכה באחד מהמקומות המזכים את השתתפותו בנבחרת ויוותר על זכותו  8.4

 יהיה –  לעיללהשתתף באליפות העולם או לא העביר את מלוא סכום ההשתתפות כנדרש
הועד המנהל רשאי לקבוע כי השחקן הבא בדירוג ייכלל בנבחרת במקומו ובלבד שהשיג את 

 .ל"תון כנהמינימום התחתוצאת 

 .במקרה זה לא תשתתף ישראל בתחרות. לא תצא נבחרת הכוללת שחקן אחד 8.5
 

 :  ועדת ערעורים  .9

 .ר וכל חבר בועד המנהל שיהיה נוכח במקום ושאינו משתתף בתחרות"יו, אריה פישר 9.1

  .מפגש שעה מסיום המשחקים בכל ½ יתקבלו עד ערעורים 9.2
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 
 ר"יו,              אריה פישר

 אחדות הכדורת בישראלהת


