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 :לכבוד

 יו"ר מועדונים

 שחקני הבאולינג
 24.421494.עדכון 

  .4214, 41תקנון לקביעת נבחרת ישראל עד גיל 
 (4214  לאוגוסט 20 – 15  -  בהונג קונג)לאליפות העולם שתתקיים 

 

 לפי המתכונת המוסברת להלן: טורניר ארציהנבחרת תקבע ע"י 
 כר אך יש לראות זאת כאילו נכתב גם בלשון נקבה. * הנוהל המצוין הנו בלשון ז              

 

 הבאים: בכל הקריטריוניםכל השחקנים שיעמדו  יכולים להשתתף 1

 הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.  חבר בעמותה 1.1

בלפחות  4212/4214משתתף באחת מליגות ההתאחדות )גברים, נשים או נוער( בעונת  1.1

 ויילקח לא(. תוצאות הליגות 07.00.1012משחקים עד תחילת התחרות )עד לתאריך  22%

 בחשבון.

 21.14.4222 -ל 221.21.188בין התאריכים נולד  1.1
 .בעל אזרחות ישראלית 1.2

 .ישלם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות 1.0

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

 הספורט.

המתקיימת בבאולינג חוצות המפרץ,  4214ידים לשנת ישתתף באליפות ישראל ליחרשם ויי 1.7

  .להלן( 5.5סעיף ראה בנוסף וראה תקנון נפרד )
 

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

השחקן בתחרות כמוה כהתחייבות לנהוג על פי נוהל זה במהלך התחרות ובהיותו חבר נבחרת 

 לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות.ישראל. ניתן 
 

 .בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייך השחקן 1
 

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

 תפורסם באתר ה.כ.י בסמוך לתחילת המשחקים.
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 : הרשמה ועלויות 0

מייל או פקס -ע"י אי(  11:00בשעה  01.00.1012)עד לתאריך  ההרשמה תיעשה מראש 0.1

 .להתאחדות

ישולמו לפני תחילת התחרות )ניתן לשלם בשני תשלומים(. לשחקן ₪  000דמי הרשמה:  0.1

 שיפסיק את התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי ההרשמה.

 ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח. התשלום עבור המשחקים 0.1

נא לשים לב כי השחקנים שיכללו בנבחרת ישתתפו במימון הוצאות הנסיעה לחו"ל של  0.2

 להלן.  9הנבחרת וזאת בכפוף לתוצאות שישיגו בתחרות זו, ראה סעיף 

להשתתף באליפות ישראל  מחויבים ,לפני גיוס ,"חיילים פעילים" וכאלה המועמדים 0.0

להלן( 10.1)ראה גם סעיף נוער השחקני שאר . על פי התקנון ,כל שלביוב 4214ליחידים 

)מעבר לשלב בוגרים אינם חייבים להמשיך את השתתפותם באליפות ישראל ליחידים 

להשתתף  ואלא במידה וירצ הנ"לשלום הרשמה לאליפות יבים בתוהמוקדמות( ואינם מח

 .)ההרשמה חייבת להיות מראש( בוגרים, ישראל ליחידיםבאליפות 

 

 : מוקדמות 1

מוקדמות אליפות המשחקים שישחק השחקן במסגרת  11זו יהיו המוקדמות לתחרות  1.1

 המתקיימת בבאולינג חוצות המפרץ )ראה תקנון נפרד(. 4214 ישראל ליחידים

 כל השחקנים ימשיכו לשלב הבא. 1.1
 לא יהיו השלמות. 1.1

 

 .חובת השתתפותהגמר,  1/4 שלב 7

 שחקים.מ 11משחקים בכל מפגש, סה"כ  1מפגשים של  1בשלב זה יקיימו השחקנים  7.1

 התוצאות מצטברות משלב המוקדמות. 7.1

 זוגשחקן במסלול הזוגי יזוז  –)לפי תוצאות ההגרלה(  תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 7.1

 מסלולים לשמאל. זוגמסלולים לימין ושחקן במסלול האי זוגי יזוז 

 בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. 7.2

 לא ניתן להחסיר מפגש בשלב זה. 7.0

 הבא. כל השחקנים ימשיכו לשלב 7.1

 .הבאהתוצאות מצטברות לשלב  7.7

 : זהמועדי שלב  7.7

 1שימון  - 10:00בשעה   "פלאנט" ראשל"צבבאולינג   17.00.1012  שבת        

 4שימון  - 12:22  בשעה  "פלאנט" ראשל"צבבאולינג   42.00.1012 'ויום        
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  .חובת השתתפותשלב הגמר,  7

 . שימון דואלי –"פלאנט" ראשל"צ בבאולינג  19:22בשעה  49.25.4214 'דיום  –   

 משחקים. 1בשלב זה יקיימו השחקנים מפגש אחד של  7.1

שחקן במסלול הזוגי יזוז זוג  –)לפי תוצאות ההגרלה(  תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 7.1

 מסלולים לימין ושחקן במסלול האי זוגי יזוז זוג מסלולים לשמאל.

 מפגש בשלב זה.הלא ניתן להחסיר  7.1

 

 : ת חברי הנבחרתקביע 8

דירוג התוצאות בתחרות ייקבע לפי הסדר בטבלת  11עד גיל הרכב הנבחרת לאליפות העולם  9.1

של  המינימום התחתוןנערות ובלבד שהשיגו את תוצאת  2-נערים ועד ל 2-זו בלבד, עד ל

 המשחקים של התחרות. 10-לנערות )כולל ומעלה( ב 172.22-ממוצע לנערים ו 192.22

 

 : ני הנבחרת במימון הוצאות הנסיעה לחו"להשתתפות שחק 9.1

 

וממוצע של  לנערים 421.92)ממוצע של  מינימום עליוןשחקן שישיג תוצאת  9.1.1

באליפות העולם האחרונה שהתקיימה לפני  20)השווה למקום  – לנערות 181.74

שנתיים( ייצא לתחרות בחו"ל  כשההתאחדות תממן את כרטיס הטיסה, עלות הלינה 

 הרשמה.במלון ועלות ה

המינימום שאר השחקנים שיכללו בנבחרת, לפי הנ"ל )אלה שהשיגו את תוצאת  8.4.4

יממנו את מלוא עלות מחיר  המינימום העליון(ולא השיגו את תוצאת  התחתון

דמי ההרשמה לתחרות והוצאות  .כרטיס הטיסה וכן את מלוא עלות מחיר השהות במלון

יבים להעביר מקדמה כספית שחקנים אלה מחו  הביטוח ימומנו ע"י ההתאחדות.

ימים מיום סיום התחרות. הסכום הסופי  2)כפי שתקבע ע"י ההתאחדות( תוך 

 לתשלום יקבע בהתאם לתשלום שישולם בפועל ע"י ההתאחדות. 

 

בסמכות הוועד המנהל לנפות שחקן, בכל שלב, בשל עבירת משמעת. במקרה זה, לא יוחזרו  9.1

 דמי ההשתתפות.

ד מהמקומות המזכים את השתתפותו בנבחרת ויוותר על זכותו במידה ושחקן שיזכה באח 9.2

יהיה הועד  –להשתתף באליפות העולם או לא העביר את מלוא סכום ההשתתפות כנדרש לעיל 

המנהל רשאי לקבוע כי השחקן הבא בדירוג ייכלל בנבחרת במקומו ובלבד שהשיג את תוצאת 

 המינימום התחתון כנ"ל.

 . במקרה זה לא תשתתף ישראל בתחרות.אחדלא תצא נבחרת הכוללת שחקן  9.0
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 .חובות שחקני הנבחרת 10

 

)במידה וגילו  18שחקן נבחרת יהיה חייב להשתתף באליפות ישראל לנוער עד גיל  10.1

 –מאפשר זאת(. שחקן שזכה להיכלל בנבחרת ישראל ולא ישתתף באליפות ישראל כנ"ל 

 .ינופה לאלתר מהנבחרת

ונים לקראת יציאתו לאליפות העולם לפי תכנית שחקן נבחרת חייב להשתתף באימ 10.1

האימונים שתיקבע ע"י ראש המשלחת והמאמן. שחקן שזכה להיכלל בנבחרת ישראל ולא 

 .ינופה לאלתר מהנבחרת –כנית האימונים כנ"ל ומת 92%ישתתף בלפחות 

 

 .דוד בן נון  :מנהל התחרות 11

 

 :   ועדת ערעורים 11

 שיהיה נוכח במקום.אריה פישר, יו"ר וכל חבר ועד המנהל  11.1

  .מפגששעה מסיום המשחקים בכל  1/4יתקבלו עד  ערעורים 11.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 אריה פישר,              יו"ר

 התאחדות הכדורת בישראל
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