התאחדות הכדורת בישראל

(ע.ר).

ISRAEL BOWLING FEDERATION

אליפות ישראל ה – 18לנערים ונערות עד גיל  14תיערך בשבת ה 8-לינואר 2011
בבאולינג "סופרבול" בראשל"צ .בשעה  09:00הרשמה ובשעה  09:30תחילת
המשחקים.
הגדרת הגיל :נערים /נערות שנולדו מתאריך –  09.01.97ואילך.

*חובה להופיע בתלבושת המועדון אליו משתייך השחקן.
 .1הרשמה מוקדמת :
 .1.1ההרשמה תהיה מוקדמת ע"י מילוי הטופס המצורף ושליחתו למשרד ה.כ.י
לפקס.09-8852346 :
 .1.2עלות ההשתתפות  100 :ש"ח .עלות המשחקים תשולם ישירות למרכז הבאולינג.
 .1.3בסמכות מנהל הטורניר לשנות את מתכונת הטורניר בהתאם לכמות השחקנים המשתתפים.
 .1.4על כל השחקנים להגיע למקום התחרות עד השעה .09:00

 .1.5חובה להצטייד בתעודת זהות בה מופיע תאריך הלידה של השחקן.
 .1.6כל נער/ה שלא יהיה ברשותו/ה תעודה מזהה להוכחת גילו/ה לא יורשה
להשתתף בתחרות.
 .2שלב ראשון :
 2.1בשלב זה משחקים  4משחקים על זוג מסלולים ,בשיטת ליגה.
 2.2אחרי  2משחקים עוברים זוג מסלולים ימינה.
 2.3לשלב הגמר יעלו  4שחקנים ו  4 -שחקניות.
 2.4הפינים מצטברים לשלב הבא.
 2.5במקרה של שוויון בין השחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא יעלה השחקן/ית שהשיג/ה
את התוצאה הגבוהה ביותר בשלב זה.
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 .3שלב הגמר :
 3.1בשלב הזה ישחקו בשיטת  ,ROUND ROBIN -כל אחד יתחרה נגד
האחר.
סה"כ  3משחקים  -שיטת הניקוד :התוצאה  +בונוס על ניצחון.
ניצחון =  20נקודות .שוויון =  10נקודות.
 3.2לאחר שלב ה  ,ROUND ROBIN -יתחרו ביניהם  2השחקנים ו  2 -השחקניות
שסיימו במקומות הראשונים .במקרה והשחקן המדורג שני ניצח ,יתייצבו  2השחקנים למשחק
נוסף ביניהם כאשר סה"כ הפינים ב  2 -המשחקים יקבע את האלוף .כנ"ל לגבי נערות.
 .4פרסים :
4.1
4.2

גביעים לאלוף ,אלופה ,לסגניהם ולמקומות  3ו .4 -
כל משתתף יקבל תעודת השתתפות .

 .5מנהל טורניר :
ראובן אסטרחן ,יו"ר הנוער.
 .6ועדת 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 –  04.01.11בפקס'.09-8852346 :
 טל' לקבלת מידע נוסף – ראובן אסטרחן0526-624191 :
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