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 :לכבוד

 יו"ר מועדונים

 02.16.6161 :עדכון                                                                                        הבאולינגשחקני 
 .4242, גבריםתקנון לקביעת נבחרת ישראל 

 (4242 לאוגוסט 42 – 14  בין התאריכים פינלנד, בהלסינקילאליפות אירופה שתתקיים )
 

 לפי המתכונת המוסברת להלן: טורניר ארצילאליפות אירופה תקבע ע"י  גבריםנבחרת ישראל 
 

 הבאים: בכל הקריטריונים יעמדושם חקניכל הש להשתתף יםיכול .1

 הרשומה בהתאחדות הכדורת בישראל.  חבר בעמותה 1.1

 4218/4242של ההתאחדות בעונת  גבריםלה.כ.י ת וליגאחת מב מחויב להשתתף 1.4

לעניין  בחשבון. ויילקח לא. תוצאות הליגות הזאת משחקים עד סיום התחרות 52%בלפחות 

 הנוער לא ילקחו בחשבון.ת ליגמשחקים בליגת הסניורים או זה , 

 .בעל אזרחות ישראלית 1.2

 .שלם דמי השתתפות במועד הראשון לתחרותי 1.4

 יהיה אישור תקף של בדיקות רפואיות , לפי חוק הספורט.  ןלשחק 1.5

"קוד התנהגות". עצם השתתפות  14בתחרות יהיה לפי נוהל מספר  ןקוד התנהגות השחק .4

חבר נבחרת  ווהל זה במהלך התחרות ובהיותבתחרות כמוה כהתחייבות לנהוג על פי נ ןהשחק

 ישראל. ניתן לעיין בנוהל זה באתר ההתאחדות.
 

 .ןהשחקך בכל שלבי התחרות, חובה להופיע בתלבושת המועדון שאליו משתיי .2

 

השימון תוכנית  . לפי החלטת הועדה הטכנית של ה.כ.י, ת אחתוכנית שימון :  תנאי השימון .4

ניתנת האפשרות לשחקנים המעונינים בכך,  .תחרותלת התפורסם באתר ה.כ.י בסמוך לתחי

 להתאמן על תוכנית השימון שנקבעה.

 

 : הרשמה ועלויות .5

מייל או פקס -ע"י אי(  70:22בשעה  71.20.0202ההרשמה תיעשה מראש )עד לתאריך  5.1

 .להתאחדות

( ישולמו לפני תחילת התחרות. )ניתן יםוחייל יםלנער₪  ₪022 ) 022: השתתפות דמי  5.4

 .ההשתתפותפסיק התחרות מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי יש ןלם בשני תשלומים(. לשחקלש

 ישולם בכל מפגש ישירות למרכז הבאולינג המארח. התשלום עבור המשחקים 5.2

עד לתאריך סיום ההרשמה ולא  ועל ביטול השתתפות לתחרות, לא הודיע םשנרש ןשחק 5.4

 .ההשתתפותמדמי ה 22%חויב בתשלום תהגיע לתחרות 
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 : התחרותרת דהג .6

 

 :שלב א' 

 משחקים.  71משחקים בכל מפגש, סה"כ  6מפגשים של  0 םהשחקניבשלב זה יקיימו  6.1

מסלולים לימין  0 בכל משחק זוזיבמסלול הזוגי  ןשחק – תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 6.4

 מסלולים לשמאל. 0זוז יבמסלול האי זוגי  ןושחק

 בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. 6.2

 

 ריכי המפגשים : תא 6.4

 בראשון לציון  72:22בשעה   07.20.0202    יום ו'

 בראשון לציון  71:04בשעה   01.20.0202   'היום 

 בראשון לציון  71:02בשעה   24.20.0202   'היום 

 

 הראשונים בדירוג. השחקנים 14לשלב ב' יעלו  6.5

 כל הפינים מצטברים לשלב הבא. 6.6

 

 :שלב ב' 

 משחקים.  70משחקים בכל מפגש, סה"כ  6מפגשים נוספים של  0ם בשלב זה יקיימו השחקני 6.6

מסלולים לימין  0שחקן במסלול הזוגי יזוז בכל משחק  – תזוזת מסלולים לאחר כל משחק 6.9

 מסלולים לשמאל. 0ושחקן במסלול האי זוגי יזוז 

 בכל מפגש תתקיים הגרלת מסלולים. 6.8

 

 תאריכי המפגשים :  6.12

 בראשון לציון  72:22בשעה   26.20.0202   יום ו'

  בראשון לציון  71:22בשעה   70.20.0202  'היום 

 

 .לא יהיו משחקי השלמה מהנ"ל. ניתן להחסיר מפגש לא 6.11

 

בסיום תחרות  םלפי דירוג יםהמשתתפ םיוענק לשחקני הניקוד לדירוג הארצי "דירוג פישר" .6

 ובהתאם לתקנון הדירוג. זו
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 : הנבחרת חבריקביעת  .9

 

ייקבע לפי הסדר בטבלת דירוג התוצאות בתחרות  לגבריםלאליפות אירופה  הרכב הנבחרת

  : ולפי ההנחיות הבאות גברים 6-עד ל -כנ"ל  משחקים, 02זו, לאחר 

 

 כלל.מינימום תוצאת אין  9.1

 
)תפורסם לאחר  07.20.0202ב"דירוג פישר" העדכני לתאריך  שני השחקנים הראשונים 9.4

השחקנים( ויצאו לתחרות בחו"ל במימון מלא של  6יכללו בנבחרת )בין גברים(  77מחזור 

 14וידורגו בסיומה בין שישתתפו בתחרות זאת, בכפוף לתקנון,  בתנאי –ההתאחדות 

 .  השחקנים הראשונים

 

, מובטח מקום בנבחרת הגברים לאחר סיום תחרות זובדירוג,  השחקנים הראשונים 4-ל 9.2

המדורגים ראשונים  0במידה ובין  . מלא של ה.כ.י במימון 4242לאליפות אירופה 

הנ"ל יהיו השחקנים  1.0ים להיכלל בנבחרת בשל סעיף בתחרות , כנ"ל, יהיו שחקנים שזכא

 הבאים בתור הדירוג זכאים לכך.

 
להצטרף ומטה בתחרות  2שידורגו במקומות   נוספיםנים לשחק האפשרות תינתן 9.4

עלות ו " של עלות הטיסהחלקי "מימון עצמיבשחקנים ס"ה בנבחרת(  6) עד  לנבחרת

ימומנו ע"י ה.כ.י, כנהוג לשאר חברי  , כמוגדר להלן,)העלויות הנוספות המלון 

 הנבחרת(. 

 

יקבלו השחקנים, ראש המשלחת והמאמן  לאבשל מגבלות תקציב )שעדיין לא ידוע...(  9.5

בל התקציב ההתאחדות מבטיחה כי במידה ויתקמימון אש"ל , כפי שהיה נהוג בעבר. 

לשחקנים, למאמן ולראש המשלחת ,  יוחזר/ישולם –מהרשויות  /המתוכנן המקווה

 מועד מאוחר יותר, תשלום האש"ל כנהוג.ב

 
באחת מהקטגוריות  1וישיג באליפות אירופה עד מקום  שחקן שייצא "במימון עצמי" 9.6

 ה"מימון העצמי" ששילם.את עלות  יקבל חזרההמשוחקות 

 

  למעלההנבחרת לפי המתואר  יכחבר םהשתתף במימון נסיעתל יםשאמור םהשחקני 9.6

. במידה ימים מיום סיום התחרות 4תוך יעבירו את הכספים, לפי תחשיב הגזבר, 

 בנבחרת.  וראה הדבר כמי שויתר על השתתפותיאת הכספים כנ"ל י עבירילא  ןושחק
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, בכל שלב, בשל עבירת משמעת. ןבסמכות הוועד המנהל לנפות שחק 9.9

 זה, לא יוחזרו דמי ההשתתפות. במקרה

  

 

 

 .חובות שחקני הנבחרת .8

חודש שתתקיים ב יםלהשתתף באליפות ישראל לבוגר יםחייב יהיונבחרת השחקני  8.1

שתתף באליפות ישראל כנ"ל ן שיזכה להיכלל בנבחרת ישראל ולא י. שחק 4242מאי 

 .נופה לאלתר מהנבחרתי –

אתה לאליפות אירופה לפי תכנית נבחרת חייב להשתתף באימונים לקראת יצי ןשחק 8.4

ה להיכלל בנבחרת ישראל שזכ ןהאימונים שתיקבע ע"י ראש המשלחת והמאמן. שחק

 .נופה לאלתר מהנבחרתי –מתכנית האימונים כנ"ל  92%שתתף בלפחות ולא י

 

 .ריה פישרא  :מנהל התחרות .12

 

 :   ועדת ערעורים .11

 ום ושאינו משתתף בתחרות.אריה פישר, יו"ר וכל חבר ועד המנהל שיהיה נוכח במק 12.1

  .מפגשמסיום המשחקים בכל  דקות 15עד יתקבלו  ערעורים 12.4

 

 

 

 

 בברכה,

 אריה פישר,              יו"ר

 הועד המנהל שלבשם 

 התאחדות הכדורת בישראל
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