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לכבוד:
יו"ר מועדונים
שחקני הבאולינג

תקנון לקביעת נבחרת ישראל נשים.4219 ,
(לאליפות אירופה שתתקיים בבריסל ,בלגיה בין התאריכים  11 – 6ליוני )4219
נבחרת ישראל נשים לאליפות אירופה תקבע ע"י טורניר ארצי לפי המתכונת המוסברת להלן:
 1יכולות להשתתף כל השחקניות שתעמודנה בכל הקריטריונים הבאים:
 1.1חברה בעמותה הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.
 1.1מחויבת להשתתף בליגת העל לנשים של ההתאחדות בעונת  4211/4219בלפחות 22%
משחקים עד תחילת התחרות (עד לתאריך  )03.11.1317ו 52% -משחקים עד סיום
התחרות (עד  .)17.31.1312תוצאות הליגות לא יילקחו בחשבון.
 1.0בעלת אזרחות ישראלית.
 1.1תשלם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרות.
 1.1לשחקניות יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות וביטוח תאונות אישיות תקף ,לפי חוק
הספורט.
 4קוד התנהגות השחקנית בתחרות יהיה לפי נוהל מספר " 14קוד התנהגות" .עצם השתתפות
השחקנית בתחרות כמוה כהתחייבות לנהוג על פי נוהל זה במהלך התחרות ובהיותה חברת
נבחרת ישראל .ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות.
 3בכל שלבי התחרות ,חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתייכת השחקנית.
 2תנאי השימון  :תוכנית שימון אחת לפי החלטת הועדה הטכנית של ה.כ.י .תוכנית השימון
תפורסם באתר ה.כ.י בסמוך לתחילת התחרות.
 5הרשמה ועלויות :
 1.1ההרשמה תיעשה מראש (עד לתאריך  12.11.1317בשעה  )10:33ע"י אי-מייל או פקס
להתאחדות.
 1.1דמי השתתפות  ₪ 033( ₪ 133 :לנערות וחיילות) ישולמו לפני תחילת התחרות( .ניתן
לשלם בשני תשלומים) .לשחקנית שתפסיק התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי
ההשתתפות.
 1.0התשלום עבור המשחקים ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח.
 1.1שחקנית שנרשמה לתחרות ,לא הודיעה על ביטול השתתפותה עד לתאריך סיום
ההרשמה ולא הגיעה לתחרות תחויב בתשלום  32%מדמי הההשתתפות.
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 6התחרות :
 1.1השחקניות תקיימנה  1מפגשים של  1משחקים בכל מפגש ,סה"כ 03
משחקים.
 1.1תזוזת מסלולים לאחר כל משחק – שחקנית במסלול הזוגי תזוז בכל משחק  1מסלולים
לימין ושחקנית במסלול האי זוגי תזוז  1מסלולים לשמאל.
 1.0בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים.
 1.1לא ניתן להחסיר מפגש מהנ"ל.
 6.5תאריכי המפגשים :
יום ו'
שבת
שבת
שבת
שבת

31.11.1317
31.11.1317
03.11.1317
10.31.1312
17.31.1312

בשעה  13:33בפלאנט ראשל"צ
בשעה  13:33בגן שמואל
בשעה  13:33בגן שמואל
בשעה  13:33בגן שמואל
בשעה  13:33בגן שמואל

 1הניקוד לדירוג הארצי "דירוג פישר" יוענק לשחקניות המשתתפות לפי דירוגן בסיום תחרות
זו ובהתאם לתקנון הדירוג.
 9קביעת חברות הנבחרת :
 2.1הרכב הנבחרת לאליפות אירופה לנשים ייקבע לפי הסדר בטבלת דירוג התוצאות בתחרות
זו ,לאחר  03משחקים ,עד ל 6-נשים ולפי ההנחיות הבאות :
 2.1תוצאת המינימום העליון  :ממוצע של  191.19בסיום תחרות זו (מקום  13בתחרות
המקבילה האחרונה בחו"ל).
 2.0תוצאת המינימום התחתון :ממוצע של  171.33בסיום תחרות זו.
 2.1שתי השחקניות הראשונות ב"דירוג פישר" העדכני לתאריך  31.11.1317יכללו בנבחרת
(בין  1השחקניות) ,ללא תלות בממוצע שישיגו בתחרות זאת ותצאנה לתחרות בחו"ל
ע"ח ה.כ.י– בתנאי שתשתתפנה בתחרות זאת ,בכפוף לתקנון זה ,ותדורגנה בסיומה בין
 11השחקניות הראשונות בתחרות.
 2.1לפי החלטת הועד המנהל (מתאריך  )41.28.4211תהיה לין פישלר שחקנית נבחרת
לאליפות אירופה זו ,מבלי שתשתתף בתחרות זו.
 2.1בנוסף לנ"ל ,כל שחקנית שתשיג את המינימום העליון  ,בתחרות זאת ,תכלל
בנבחרת ותצא לאליפות אירופה לנשים במימון מלא של ה.כ.י.
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 2.7תינתן האפשרות לשחקנית שלא תשיג את תוצאת המינימום העליון כנ"ל אבל
השיגה את תוצאת המינימום התחתון להצטרף לנבחרת ( עד  1שחקניות ס"ה
בנבחרת) ב"מימון עצמי" של עלות הטיסה והמלון (דמי ההשתתפות ,עלות הטסת תיק
אחד של כדורים והביטוח יכוסה ע"י ה.כ.י).
 2.2למען הסר ספק – שחקנית שלא תשיג המינימום התחתון (למעט הנאמר בסעיף - )9.2
לא תוכל להצטרף לנבחרת גם בעבור "מימון עצמי".
 9.8השחקניות שאמורות להשתתף במימון נסיעתן כחברות הנבחרת לפי המתואר בסעיף
 9.1יעבירו את הכספים ,לפי תחשיב הגזבר ,תוך  2ימים מיום סיום התחרות .במידה
ושחקנית לא תעביר את הכספים כנ"ל ייראה הדבר כמי שויתרה על השתתפותה
בנבחרת.
 2.13בסמכות הוועד המנהל לנפות שחקנית ,בכל שלב ,בשל עבירת משמעת .במקרה זה ,לא
יוחזרו דמי ההשתתפות.
 8חובות שחקניות הנבחרת.
 9.1שחקניות הנבחרת (מלבד לין פישלר) תהיינה חייבות להשתתף באליפות ישראל לבוגרות
שתתקיים בחודש מאי  . 4219שחקנית שתזכה להיכלל בנבחרת ישראל ולא תשתתף
באליפות ישראל כנ"ל – תנופה לאלתר מהנבחרת.
 9.1שחקנית נבחרת חייבת להשתתף באימונים לקראת יציאתה לאליפות אירופה לפי תכנית
האימונים שתיקבע ע"י ראש המשלחת והמאמן .שחקנית שזכתה להיכלל בנבחרת
ישראל ולא תשתתף בלפחות  92%מתכנית האימונים כנ"ל – תנופה לאלתר מהנבחרת.
 12מנהל התחרות :שמעון ישי.
 11ועדת ערעורים :
 13.1אריה פישר ,יו"ר וכל חבר ועד המנהל שיהיה נוכח במקום ושאינו משתתף בתחרות.
 13.1ערעורים יתקבלו עד  15דקות מסיום המשחקים בכל מפגש.

בברכה,
יו"ר
אריה פישר,
בשם הועד המנהל של
התאחדות הכדורת בישראל
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