
 .)ר.ע( אלהתאחדות הכדורת בישר            
ISRAEL BOWLING FEDERATION           

 3מתוך  1דף ".                 י משרד התרבות והספורט"העמותה נתמכת ע"

 Phone :+  972-9-8852348:    טלפונים              42504חדש נתניה . ת. א8429ד .ת: למשלוח דואר

 il.net.zahav@ibf : mail–  E:   כתובתנו באינטרנט                 Fax: +8523468-9-972: פקס

 :www.etbf.eu Ez web site: האירופי האתר           :www.ibf.org.il   IBF web site.:  י.כ.האתר 
 

 

  

 
12.07.2011 

 4 מתוך 1                       דף          

 
 'עדכון א, 2011 לשנת AMF , 22 – ה קדם גביע העולם

 

  שתתקיים השנה ביוהנסבורג  AMFהזוכים ייצגו את ישראל באליפות העולם 
  30.11.2011 – 07.12.2011: שבדרום אפריקה בין התאריכים

 
 * לכל המשחקים יתקיימו בבאולינג  גן שמוא* 

 :תקנון התחרות  .1
 .י.כ.כללי המשחק וההתנהגות לפי נוהלי ה 1.1
 . בכל השלבים לא יהיו מחזורי השלמה, מתכונת התחרות מוסברת להלן 1.2

הופעה במכנסי  , השחקנים משחקיםה שבאגודהחובה להופיע בתלבושת הבכל שלבי התחרות  1.3
 !! אסורה –ינס 'ג

 .המופיע באתר ההתאחדות" תנהגותקוד ה "12השחקן מתחייב לנהוג על פי נוהל מספר  1.4

 .משחקים" בלוק"חל איסור העישון במהלך כל  1.5
אזרחות  י בעלם  והי.כ.הב חברה האגודהב ים החברנים שחקרק להשתתף ים יכולתחרות זוב 1.6

 .ללא הגבלת גיל, ישראלית

לשחקנים יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות לפי חוק הספורט וביטוח תאונות  1.7
 .העמותהאישיות תקף של 

במקרה של שוויון בפינים בין שחקנים במקומות המזכים עליה לשלב הבא או :  גמר 1/4 -במוקדמות ו 1.8
 מבין במשחק האחרוןיעלה השחקן שהשיג את התוצאה הגבוהה יותר , הגמר¼ לצורך הדירוג בסיום 

 . המשחקים בשלב המדובר
 

 : ועלויות הרשמה .2
 .סיום ההרשמה, 13:00  בשעה07.08.2011עד  מראשתיעשה ההרשמה  2.1
 .1-ישולמו לפני תחילת המקצה ה) 50%ני נוער וחיילים לשחק(ח " ש350 :הרשמה דמי  2.2

לתאריך סיום על ביטול השתתפותו עד לא הודיע , שחקן שנרשם לתחרות 2.3
 . מדמי ההשתתפות%20 יחויב בתשלום -  ולא הגיעההרשמה

 . בכל שלבי התחרות ישולם ישירות למרכז הבאולינג במועד המקצההתשלום עבור המשחקים 2.4

    

 . תקבע את תנאי השימון. י.כ.הועדה הטכנית של ה. שימון אחיד לאורך כל התחרות:  תנאי השימון .3
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 :מוקדמות .4
 . משחקים בכל מועד בשיטת ליגה6 ,בשני מועדים,  משחקים12כ "בשלב זה ישחק כל משתתף סה 4.1

יזוזו זוג מסלולים לימין והשחקנים ) הזוגי(השחקנים במסלול הימני. תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 4.2
 .יזוזו זוג מסלולים לשמאל) האי זוגי(במסלול השמאלי

 . הגמר1/4שלב  ללב זה יש צבירת פיניםמש 4.3
 :!)יש להודיע על הבחירה בזמן ההרשמה( האפשריים 4 מועדים מתוך 2יש לבחור  4.4

 18:30 בשעה 10.08.2011' יום ד •

 18:30 בשעה 11.08.2011' יום ה •

 10:30 בשעה 12.08.2011'  יום ו •

 10:00 בשעה 13.08.2011שבת    •

 

 . נשים9 – גברים ו 19הגמר יעלו  1/4שלב ל 4.5
 .1.5ראה סעיף , במקרה של שוויון 4.6

 

 :הגמר 41/שלב  .5

 .18:00 בשעה 25.08.11'  הביוםבבאולינג גן שמואל   יתקיימו הגמר41/המשחקים בשלב  5.1
 . השיבוץ למסלולים יעשה לפי המיקום בשלב המוקדמות 5.2
.  תזוזת מסלולים לאחר כל משחק. משחקים במועד אחד6כ "בשלב זה ישחק כל משתתף סה 5.3

 3יזוזו ) האי זוגי( מסלולים לימין והשחקנים במסלול השמאלי3יזוזו ) הזוגי(קנים במסלול הימניהשח
 .מסלולים לשמאל

 . לשלב הבאלא תהיה צבירת פיניםמשלב זה  5.4
 ).8 עד 1מדורג (שידורגו בהתאם למיקומם ,  שחקניות8 – שחקנים ו 8הגמר יעלו ½ לשלב  5.5
 .1.5ראה סעיף , במקרה של שוויון 5.6

 

 : והגמרהגמר 21/ ישלב .6

 .10:30 בשעה 26.08.11'  וביוםבבאולינג גן שמואל  יתקיימו  והגמרהגמר 21/משחקי  6.1

 ).6.4ראה (' גמר שלב ב ½ - יעבור ל2המדורג , )6.5ראה ( יעבור לשלבי הגמר 1המדורג  6.2

 ,במקביל,  יתחרו בינם לבין עצמם)ברים ונשיםג (8 – 3המדורגים במקומות  : 'גמר שלב א½  6.3

). הניצחון במשחק נחשב, פינים לא מצטברים(,  משחקים3 –הטוב מ ,  נוק אאוט–ה  יטתבש
 ) : נקודות60מכסימום ( להכרעה 10- ו9במקרה של שוויון באחד המשחקים ישוחקו פריימים 

  8 מדורג  נגד  3  מדורג :1מפגש  •

 7 מדורג  נגד  4  מדורג :2מפגש  •

  6 מדורג  נגד  5  מדורג :3מפגש  •
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 :' גמר שלב ב½   6.4

 .    ביותר בעל הדירוג הנמוך'גמר שלב א½ במפגשי המנצח   נגד 2המדורג    :4מפגש   •

 .'גמר שלב א½  האחרים ממפגשי  המנצחים2   :5מפגש   •
פינים לא (,  משחקים3 –הטוב מ ,  נוק אאוט–יתחרו בינם לבין עצמם בשיטת ה ל "הנ

במקרה של שוויון באחד המשחקים ישוחקו פריימים ). הניצחון במשחק נחשב, ריםמצטב
 ) : נקודות60מכסימום ( להכרעה 10- ו9

 

תחרות ביניהם  ב,גברים ונשים, 1ת מספר /ל והמדורג" הנהמנצחים 2יפגשו :  גמרבמשחקי ה 6.5
ה פינים "ישיג סהשחקן ש.  משחקים רצופים2 השחקנים ישחקו על זוג מסלולים 3. 1-על המקום ה

 . שאר השחקנים ידורגו לפי תוצאות שלב זה. הגבוהה ביותר יזכה במקום הראשון
 

 :פרסים .7
 את ישראל באליפות ול ייצג"השחקן והשחקנית שידורגו במקום הראשון לאחר סדרת המשחקים הנ 7.1

  .גביעים+  כאמור בדרום אפריקה שתתקיים  AMFהעולם 
 ).נשים וגברים (2למקומות גביעים  7.2

 ).נשים וגברים (3מקומות  לגביעים 7.3

 
 .אריה פישר :מנהל התחרות .8

 
 : ועדת ערעורים .9

 .חברי הוועד המנהל הנוכחים במקום ואינם משחקים 9.1
 .שעה מסיום המשחקים½ ערעורים יתקבלו עד  9.2

 
 
 

 ,בברכה 
 

 ר"יו,  אריה פישר
 התאחדות הכדורת בישראל

 


