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 :לכבוד

 יו"ר מועדונים

 שחקני הבאולינג
 

 .29.21.4214עדכון , 4214תקנון לקביעת נבחרת ישראל נשים, 
 (4214ליוני  15 – 4  בין התאריכים גרמניה, ברלין)לאליפות אירופה שתתקיים ב

 

 לפי המתכונת המוסברת להלן: טורניר ארצינבחרת ישראל נשים לאליפות אירופה תקבע ע"י 
 

 הבאים: בכל הקריטריוניםכל השחקניות שתעמודנה  להשתתףיכולות  1

 הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.  חברה בעמותה 1.1

משחקים  42%בלפחות  4212/4214משתתפת בליגת העל לנשים של ההתאחדות בעונת  1.1

משחקים בסיום התחרות. תוצאות  52% -( ו11.01.1012עד תחילת התחרות )עד לתאריך 

 חשבון.ב ויילקח לאהליגות 

 .בעלת אזרחות ישראלית 1.1

 .תשלם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות 1.2

לשחקניות יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות וביטוח תאונות אישיות תקף, לפי חוק  1.1

 הספורט. 

"קוד התנהגות". עצם השתתפות  14קוד התנהגות השחקנית בתחרות יהיה לפי נוהל מספר  1

לנהוג על פי נוהל זה במהלך התחרות ובהיותה חברת  השחקנית בתחרות כמוה כהתחייבות

 נבחרת ישראל. ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות.
 

 .בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייכת השחקנית 1
 

השימון לפי החלטת הועדה הטכנית של ה.כ.י. תוכנית  אחתתוכנית שימון :  תנאי השימון 2

 .תחרות.כ.י בסמוך לתחילת התפורסם באתר ה

 

 : הרשמה ועלויות 1

מייל או פקס -ע"י אי(  11:00בשעה  00.01.1012ההרשמה תיעשה מראש )עד לתאריך  1.1

 .להתאחדות

לנערות וחיילות( ישולמו לפני תחילת התחרות. )ניתן ₪  ₪100 ) 100: השתתפות דמי  1.1

לא יוחזרו דמי לשלם בשני תשלומים(. לשחקנית שתפסיק התחרות מכל סיבה שהיא 

 .ההשתתפות

 ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח. התשלום עבור המשחקים 1.1
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עד לתאריך סיום  ה על ביטול השתתפותהלתחרות, לא הודיע מהשנרש ניתשחק 1.2

 .ההשתתפותמדמי ה 22%חויב בתשלום תלתחרות  הההרשמה ולא הגיע

 

 ** ראשל"צב" שפלאנט** כל המשחקים יתקיימו בבאולינג "
 

 : מוקדמות 6

 משחקים.  12משחקים בכל מפגש, סה"כ  6מפגשים של  2השחקניות תקיימנה  6.1

מסלולים  1 בכל משחק שחקנית במסלול הזוגי תזוז – תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 6.1

 מסלולים לשמאל. 1לימין ושחקנית במסלול האי זוגי תזוז 

 בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. 6.1

באישור ובתיאום מראש  (,6.6המוקדמות )לפי סעיף מפגשי  4מתוך  1גש ניתן להחסיר מפ 6.2

את המפגש עם מנהל התחרות. שחקנית שתחסיר יותר ממפגש אחד תצא מהתחרות. 

 שהחסירה תקיים במחזור ההשלמה שיקבע.

. משחקי המוקדמות 44השחקניות הראשונות בדירוג לאחר  14תעלנה  הגמרלשלב  6.1

תעלה השחקנית השחקניות במקומות המזכים לעלות לשלב הבא במידה ויהיה שיויון בין 

ומספר . במקרה במשחק האחרון בשלב המוקדמות הגבוהה יותרשהשיגה את התוצאה 

שחקניות השיגו את אותה תוצאה גבוהה תעלה זו מביניהן שהשיגה את התוצאה הגבוהה 

 וכך הלאה.במשחק הלפני אחרון 

 

 תאריכי המפגשים במוקדמות :  6.6

 

       04:21בשעה   11.01.1012   שבת

   04:21בשעה   12.01.1012  יום ו'

  04:21בשעה   11.01.1012   שבת

  04:21בשעה   01.01.1012   שבת

 . על מועד ההשלמה ימסר בהמשך.14.24עד  24.24יתקיים בין התאריכים  מחזור השלמה**  

 

 .04:21בשעה  15.24.4214שבת  : ת השתתפותחוב, שלב הגמר 7

 .משחקים 6של  משחקים אחד בשלב זה תקיימנה השחקניות עוד מפגש 1.1

 התוצאות מצטברות משלב המוקדמות. 1.1

 . 6.1סעיף לפי  - תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 1.1

 .לפי המיקום בטבלת התחרות –המסלולים  1.2

 לא ניתן להחסיר מפגש זה. 7.5

 

 

mailto:ibf@internet-zahav.net
http://www.etbf.eu/


 )ע.ר.( התאחדות הכדורת בישראל    
ISRAEL BOWLING FEDERATION 

 4מתוך  2דף ט".                 "העמותה נתמכת ע"י משרד התרבות והספור

 Phone: 972-9-8852348טלפונים:      44524א.ת. חדש נתניה  9448למשלוח דואר: ת.ד 

 zahav.net-ibf@internet :mail –Eכתובתנו באינטרנט:         :Fax 8852346-9-972פקס: 
 www.etbf.eu      web site: ETBF   האירופאי באינטרנט: האיגודאתר 

 

 

 

 

 

בסיום תחרות יוענק לשחקניות המשתתפות לפי דירוגן  וד לדירוג הארצי "דירוג פישר"הניק 0

 ובהתאם לתקנון הדירוג. זו

 

 : קביעת חברות הנבחרת 8

הרכב הנבחרת לאליפות אירופה לנשים ייקבע לפי הסדר בטבלת דירוג התוצאות בתחרות  4.1

  ולפי ההנחיות הבאות :נשים  6-משחקים, עד ל 10זו, לאחר 

 20)מקום  זובסיום תחרות  146.21ממוצע של  : תוצאת המינימום לכניסה לנבחרת 4.1

 בתחרות האחרונה בחו"ל(. 

יכללו בנבחרת  01.01.1012ב"דירוג פישר" העדכני לתאריך  שתי השחקניות הראשונות 4.1

שתשתתפנה בתחרות זאת, בכפוף  בתנאי –השחקניות( ותצאנה לתחרות בחו"ל  6)בין 

 . בתחרות השחקניות הראשונות 11רגנה בסיומה בין ותדו, זה לתקנון

לפי החלטת הועד המנהל תהיה ליאת ויזנפלד שחקנית נבחרת לאליפות אירופה זו,  4.2

 שתשתתף בתחרות זו. מבלי

הנ"ל, תבטיח  4.1תחרות, מלבד השחקניות לפי סעיף בדירוג בסיום ה 1 -השחקנית ה 4.1

 תחרות זו.ב השיגהאת השתתפותה בנבחרת ללא תלות בממוצע ש

 תצא הנ"ל, 4.1, מלבד השחקניות לפי סעיף תחרותבדירוג בסיום ה  4 -ה תהשחקני 4.6

 ה)עלות הטיסה והמלון בלבד(. במידה והשיג  52%במימון עצמי של   לתחרות בחו"ל

 כל המימון יהיה על ההתאחדות. – 4.1המינימום שבסעיף 

צא תהנ"ל,  4.1סעיף תחרות, מלבד השחקניות לפי בדירוג בסיום ה 2-ה תהשחקני 4.1

המינימום  . במידה והשיגהעלות הטיסה והמלוןמלוא במימון עצמי של  לתחרות בחו"ל

 כל המימון יהיה על ההתאחדות. – 4.1שבסעיף 

 לכל חברי הנבחרתות ישולמו ע"י ההתאחדות ביטוח הנסיעו עלות ההרשמה לתחרות בחו"ל 8.9

 .כנ"ל

  הנבחרת לפי המתואר בסעיפים ותברכח ןלהשתתף במימון נסיעת ותשאמור ותהשחקני 8.8

. ימים מיום סיום התחרות 4תוך יעבירו את הכספים, לפי תחשיב הגזבר,  7.8-ו 6.8

על  הראה הדבר כמי שויתריאת הכספים כנ"ל י תעבירלא  תבמידה ושחקני

לנבחרת  תצורפנהבדירוג התחרות  ה אחריהןהבא ניתבנבחרת והשחק ההשתתפות

 נ"ל. כ 8.7לפי סעיף בתנאים 

לא תממשנה את זכותן  8.6עד  8.2בנוסף , במידה ואחת השחקניות לפי סעיפים  8.12

השחקנית/יות הבאה/ות אחריהן בדירוג התחרות  –להיכלל בנבחרת )לפי תקנון זה( 

 כנ"ל.   8.7תצורפנה לנבחרת בתנאים לפי סעיף 

ה, לא בסמכות הוועד המנהל לנפות שחקנית, בכל שלב, בשל עבירת משמעת. במקרה ז 4.11

 יוחזרו דמי ההשתתפות.
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 .חובות שחקניות הנבחרת 10

חייבות להשתתף באליפות ישראל לבוגרות שתתקיים בקיץ.  תהיינהנבחרת הת ושחקני 10.1

תנופה  –שחקנית שתזכה להיכלל בנבחרת ישראל ולא תשתתף באליפות ישראל כנ"ל 

 .לאלתר מהנבחרת

אתה לאליפות אירופה לפי תכנית שחקנית נבחרת חייבת להשתתף באימונים לקראת יצי 10.1

האימונים שתיקבע ע"י ראש המשלחת והמאמן. שחקנית שזכתה להיכלל בנבחרת 

 .תנופה לאלתר מהנבחרת –מתכנית האימונים כנ"ל  92%ישראל ולא תשתתף בלפחות 

 

 .שמעון ישי  :מנהל התחרות 11

 

 :   ועדת ערעורים 11

 מקום ושאינו משתתף בתחרות.אריה פישר, יו"ר וכל חבר ועד המנהל שיהיה נוכח ב 10.1

  .מפגששעה מסיום המשחקים בכל  1/4יתקבלו עד  ערעורים 10.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 אריה פישר,              יו"ר

 התאחדות הכדורת בישראל
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