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הנדון  :נציגי ישראל באליפות אירופה ליחידים  ECCבדן האג ,הולנד
אליפות אירופה  ECCהקרובה תיערך בדן האג  ,הולנד בין התאריכים  15 :ל 22-באוקטובר .2012
בתחרות זאת יהיה על השחקנים שייצגו את ישראל להשיג קריטריון של לפחות מקום ) 8משותף
לשחקן ולשחקנית( כדי שישראל תשתתף ב"משחקי העולם" בקולומביה בשנת  .2013משחקי העולם
הינם ה"אולימפיאדה" של הענפים הלא אולימפיים.
הועד המנהל של התאחדות הכדורת בישראל החליט כי נציגי ישראל לאליפות אירופה הנ"ל יהיו
השחקנים )גבר ואישה( שישיגו את מירב הניקוד בטבלת הדירוג המיוחדת ,כפי שיוסבר להלן ,ולא
בהכרח אלופי ישראל ,כפי שהיה נהוג עד כה .נוהל צבירת הניקוד ,שיפורט בהמשך ,תקף להשתתפות
באליפות אירופה זאת בלבד וייושם החל מ 1-בספטמבר  2011עד  14ליולי .2012

הנוהל  :דירוג שחקנים לקראת אליפות אירופה  ECCבהולנד ,אוקטובר 2012
)להלן " :דירוג .("2012 ECC
 .1צבירת הניקוד תעשה לפי האמור בנוהל ל"-דירוג פישר" המפורסם באתר עם שינויים ב3-
הסעיפים הבאים :
• צבירת הניקוד תחל מ 0-ב 1-לספטמבר  2011ותסתיים ב 14 -ליולי .2012
• הניקוד שמוענק עבור דירוג באליפות ישראל שתיערך בחודש יולי  2012יוכפל ב 2-מהמצוין
ב"דירוג פישר".
• הניקוד עבור השתתפות בתחרויות הסבב האירופי ) (EBTיהיה  30נקודות עבור השתתפות
בכל תחרות  +הניקוד עבור המיקום שבו זכה השחקן בכל תחרות בנפרד ,כפול ) 2הניקוד
מוענק ל 50-המקומות הראשונים בכל תחרות( – על פי הניקוד הניתן בכל תחרות בחו"ל.
למען הסר ספק  :שאר הניקוד שיצבור השחקן יהיה לפי הנוהל של "דירוג פישר".
" .2דירוג  "2012 ECCיפורסם במקביל ל"דירוג פישר" לגברים ונשים בכל תחילת חודש.
 .3השחקן והשחקנית שידורגו בטבלת "דירוג  "2012 ECCבמקום ה, 1-בתאריך  14ליולי ,2012
ישתתפו באליפות אירופה  ECCשתיערך בהולנד בחודש אוקטובר .2012
בברכה
יו"ר
אריה פישר
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"העמותה נתמכת ע"י משרד התרבות והספורט".
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