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16.02.2011 

 .2011,  לסניורים17 –אליפות ישראל ה 
 

 :בתחרות זו יקבעו אלופי ישראל לסניורים בקטגוריות הבאות
 

 57-50 גילאי A בקטגוריה 2011אלוף ישראל לסניורים לשנת 

 64-58 גילאי B בקטגוריה 2011אלוף ישראל לסניורים לשנת 

  ומעלה65  גילאיC בקטגוריה 2011אלוף ישראל לסניורים לשנת 

        2011 לשנת נשיםאלופת ישראל לסניורים 

 

 : תנאי השתתפות וכללים .1

 

 .1961 לאפריל 06 –נולד לפני ה :  A לקטגוריה הגדרת הגיל

 .1953 לאפריל 06 –נולד לפני ה  : Bהגדרת הגיל לקטגוריה 

 .1946 לאפריל 06 –נולד לפני ה  : Cהגדרת הגיל לקטגוריה 
 

 . בתעודות זהות להוכחת הגילהשחקנים יצטיידו 1.1
 .משחק הבינלאומיים וכללי הי.כ.נוהלי ה, כללי המשחק וההתנהגות לפי תקנון זה 1.2

 . בכל השלביםלא יהיו מחזורי השלמה 1.3
 .משחקים" בלוק"חל איסור על השחקנים לעשן במהלך כל  1.4

                   –  שבו השחקנים משחקיםחובה להופיע בתלבושת המועדוןבכל שלבי התחרות  1.5
 .ינס 'אסורה ההופעה במכנסיים מבד ג

      י.כ.במועדון המסונף להה /ית החבר/ה להשתתף כל שחקן/באליפות ישראל לסניורים יכול 1.6
 .אזרחות ישראליתת /ובעל

 

יעלה , ויון בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבאובמידה ויוצר ש 1.7
 .קי השלב הנוכחיהשחקן שהשיג את התוצאה הגבוהה יותר באחד ממשח

 
על כל שנה  נקודה 65ת מעל גיל /תקבל כל משתתף/י,  ובתחרות הנשיםCבתחרות בקטגוריה  1.8

 .65 מעבר לגיל מלאה
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, לפני המשחקים,  וזאת על מנת לבדוקהרשמה לתחרות רק על פי  הרשמה מראש .2
 –קיום ביטוח תאונות אישיות בתוקף ובדיקות רפואיות תקפות לפי חוק הספורט  

 . 13:00 בשעה 31.03.2011: י .כ.עד הרשמה אחרון במשרדי המו •

 
לשחקן שמשחק במסגרת ליגות ההתאחדות תיבדק תקפות ביטוח תאונות אישיות ותקפות  2.1

 .האישור הרפואי 
יכול להשתתף בתחרות רק בתנאי שישלח את , שחקן שאינו משחק במסגרת ליגות ההתאחדות 2.2

 ורק עד המועד האחרון להרשמהס הבדיקה הרפואית האישור לביטוח תאונות האישיות ואת טופ
 .יוכל לשחק, י מזכירת ההתאחדות"אם יאושר ע

 

 :) יש להירשם מראש למקצים המועדפים( המוקדמות שלב  .3

      .  משחקים5בכל מועד ,  משחקים בשני מועדים10  כ"הבשלב זה ישחק כל משתתף ס 3.1
באותם   משחקים רצופים2 לאחר. גההמשחקים יהיו בשיטת לי. השיבוץ למסלולים בהגרלה

 והשחקנים במסלולים האי זוגיים לימין מסלולים 3במסלולים הזוגיים מסלולים יזוזו השחקנים 
  .במסלולים אלה) 3( מסלולים לשמאל וימשיכו את שאר המשחקים 3יזוזו 

 
 : המוקדמות  מועדי  3.2

חד בכל מקצה א, ) משחקים10ה "ס(בשני מקצים השחקנים מחויבים להשתתף 
 ) :בהרשמה ותאום מראש(מתוך המועדים שלהלן , אחד ממרכזי הבאולינג הבאים

 !!!מספר המסלולים בכל מקצה מוגבל , עדיפות לנרשמים ראשונים** 

 בבאולינג חוצות המפרץ                             בבאולינג נשר              

  18:30 בשעה 06.04.2011 –'    יום ד             ---------------------------         ••••

 18:30 בשעה 07.04.2011 –'       יום ה18:30 בשעה 07.04.2011 –' יום ה ••••

 10:30 בשעה 08.04.2011 –'        יום ו10:30 בשעה 08.04.2011 –'  יום ו    ••••

   10:00 בשעה 09.04.2011 –      שבת   10:00 בשעה 09.04.2011 –שבת    ••••
 

 .עלות המשחקים שישולמו במקום+  ₪ 200:  דמי השתתפות 3.3
 . לשלב הבאמצטבריםהפינים משלב זה  3.4

לפי אחוז ההשתתפות במוקדמות בכל ,  שחקנים מכל הקטגוריות45ה "  הגמר יעלו ס1/4לשלב  3.5

 .)יות/ שחקנים5 ומקטגורית הנשים יהיה Cמינימום עולים מקטגוריה (קטגוריה 
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 בבאולינג חוצות המפרץ 8:301 בשעה 13.04.11'  ביום ד:  גמר4/1שלב  .4
המשחקים יהיו בשיטת . השיבוץ למסלולים בהגרלה.  משחקים5בשלב זה ישחק כל משתתף  4.1

 והשחקנים  מסלולים לימין3במסלולים הזוגיים יזוזו השחקנים , תזוזת מסלולים כל משחק. ליגה
 . מסלולים לשמאל3במסלולים האי זוגיים יזוזו 

 .בלבדעלות המשחקים : דמי ההשתתפות 4.2
 . לשלב הבאמצטבריםהפינים משלב זה  4.3

אחוז ההשתתפות במוקדמות בכל קטגוריה  שחקנים לפי 32ה " הגמר יעלו ס1/2לשלב  4.4

 .)יות/ שחקנים4 ומקטגורית הנשים יהיה Cמינימום עולים מקטגוריה (
 

 בבאולינג נשר 10:00 בשעה 15.04.11'  ביום ו:  גמר2/1שלב  .5
המשחקים יהיו בשיטת . השיבוץ למסלולים בהגרלה. קים משח4בשלב זה ישחק כל משתתף  5.1

 והשחקנים  מסלולים לימין3במסלולים הזוגיים יזוזו השחקנים , תזוזת מסלולים כל משחק. ליגה
 . מסלולים לשמאל3במסלולים האי זוגיים יזוזו 

 .עלות המשחקים בלבד: דמי ההשתתפות 5.2
 . לשלב הבאמצטבריםלא הפינים משלב זה  5.3
 . שחקנים מכל קטגוריה3יעלו י הגמר לשלב 5.4

 

 :י הגמר שלב .6
 ויערכו הגמר½  בהמשך לשלב 15.04.2011' ביום ושלבי הגמר לכל הקטגוריות יתקיימו  6.1

 .במקביל בכל הקטגוריות
, 3-  ו2שלבי הגמר יהיו בשיטת הסולם כאשר במשחק הראשון יתמודדו המדורגים במקומות   6.2

במקרה של שוויון ). יצחונות לא נחשביםנ(  כ פינים"סה=  משחקים 2–בשיטת הטוב מ 
 . עד להכרעה–י שילוח כדור אחד "כ יוכרע המשחק שבשוויון ע"בסה

 3-בשיטת הטוב מ 1ל בכל קטגוריה עם המדורג "משחקי הגמר יפגישו את המנצחים הנ 6.3
במקרה של שוויון באחד המשחקים יוכרע המשחק ). רק הניצחונות נחשבים (משחקים

 . עד להכרעה–ח כדור אחד י שילו"שבשוויון ע
 

 : פרסים .7

 . הקטגוריות4 בכל  המקומות הראשונים3-גביעים ל 7.1
לפי מספר המשתתפים בכל ,  יחולקו לשחקנים הראשונים בכל קטגוריהפרסים בשווי כספי 7.2

סכומי הפרסים . כ ההכנסה מדמי ההשתתפות יחולקו לזוכים" מסה75%קטגוריה כאשר 
 ).).).).משחקים(ום לא יהיה במזומן ויהיה בשווי כספי התשל. הגמר½ יפורסמו לקראת שלב 
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 באליפות אירופה לסניורים הקרובה           שנרשמו וישתתפול יזכו השחקנים "בנוסף לנ 7.3
ESBC 2011 שתיערך בישראל בהחזר חלקי של דמי ההשתתפות בתחרות האירופית לפי 

 :  להלן שתי האופציות, התנאים המצטברים שלהלן

 : יורו החזר 200�ב
 משחקי ליגה עד 6השחקן משתתף פעיל באחת מליגות הסניורים ושיחק לפחות  )א

 .למועד תחילת התחרות
 .2011השחקן משתתף באליפות ישראל לסניורים לשנת  )ב

 15לאחר ( הגמר ולהשיג את תוצאת הממוצע 1/2 לעלות לשלב ת/חייבית /השחקן )ג
 :שלהלן ) הגמר½ לא כולל את משחקי , משחקים

   B - וA ומעלה בקטגוריה 185.00ממוצע של   •

  ונשיםC ומעלה בקטגוריה 180.00ממוצע של   •
 

 : יורו החזר 100�ב
 משחקי ליגה עד 6השחקן משתתף פעיל באחת מליגות הסניורים ושיחק לפחות  )ד

 .למועד תחילת התחרות
 .2011השחקן משתתף באליפות ישראל לסניורים לשנת  )ה

 10לאחר  : י השלב שאליו הגיעלפ(ה תוצאת ממוצע שלהלן /ית השיג/השחקן )ו
 )  : הגמר1/4 משחקים בסיום שלב 15משחקי המוקדמות או לאחר 

   B - וA ומעלה בקטגוריה 180.00ממוצע של  •

  ונשיםC ומעלה בקטגוריה 175.00ממוצע של  •
 

 עופר שדה  :תחרות מנהל ה .8

 

 :ערעורים  .9
 . דקות מתום המשחקים במקצה15ערעורים יתקבלו עד  9.1
 מנהל הטורניר וחברי הוועד המנהל הנוכחים במקום ושאינם משתתפים   : םועדת ערעורי 9.2

 .         בשלב האמור
 
 

 , בברכה
 

 ר" יו  ,אריה פישר
 התאחדות הכדורת בישראל


