
 

 2022  מרץמהדורה    זוגות  –תעריפי קנסות  

ועדת החוקה  התאגדות ישראלית לברידג' מדור ספורט

  

 מנהליים   קנסות פי תערי

 זוגות בתחרויות 

 

 לוחות זמנים:  .1

 המושבאיחור בתחילת  

להתחיל לשחק את  הזוגות להיות ישובים בשולחן ומוכנים על   המושבבמועד פתיחת 
 הלוח הראשון. 

 .IMP 6או   2%בקנס של  המושב, יענש תחילת בבמקום זוג שלא יישב  ▪

-בהזוג יקנס ידקות הראשונות  5-מעבר ל נוספת   ת איחורכל דקבעבור  ▪

 . IMP 1.2או  0.4%

אשר מוסמכת  ,תחרותהדקות יועבר לועדת  15איחור מעל במקרה של  ▪

 , לרבות ביטול השתתפות בתחרות.להטיל עונשים נוספים מעבר לנ"ל

הוציא את הזוג  מנהל התחרות לרשאי סיבוב אחד,  באיחור העולה על  ▪

 גם בשיקולים של ארגון התחרות.מהתחרות, בהתחשב  

 

 קוד התנהגות:  .2

  zero-toleranceהנהלת ההתאגדות בשיתוף עם ועדת החוקה הכריזו על מדיניות של  
מנהלי התחרויות מונחים לתת קנסות במקרים   .בכל הקשור להתנהגות שאינה הולמת

 הבאים:

שותף תחרות ו/או התנהגות שאינה הולמות כלפי הדיבור המהווה הפרעה ל ▪

 .IMP 6או  2% – יריביםהאו 

 .IMP 15או   5% –דיבור שגרם לביטול משחק בשולחן אחר  ▪

ותלונה לועדת המשמעת  IMP 30או  10%  –העלבת שופט או שחקן אחר  ▪

 הארצית. 
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  הוסמכומנהלי התחרות מונחים להתייחס בחומרה לכל הפרה כזו, ואף  
  במקרים של הפרה חוזרת או חומרה מיוחדת .לתת קנסות גבוהים יותר

 יורחק השחקן מן התחרות ותוגש נגדו תלונה לועדת המשמעת הארצית.

 

 כרטיסי שיטות:  .3

ה של  תיקני  שיטות  כרטיס  עם  לבוא  עם    EBL-חובה  יבואו  לא  אשר  זוגות  ממולא. 
שיטת   את  לשחק  יחויבו  כנ"ל  שיטות  ועד  במהלך    standard-Israeliכרטיס  המושב 

 ובנוסף יקנסו: שיציגו למנהל התחרות כרטיס שיטות ממולא כנדרש, 

 אזהרה עבור הפעם הראשונה בה לא יהיה להם כרטיס שיטות ממולא.  •

 . IMP 6או  2%   - על כל פעם נוספת •

 

 : וצאותהזנת ת .4

בכל    BridgeMateמכשירי   בשימוש  ההתאגדותיהיו  ע"י  המאורגנות  . האליפויות 
בצפון  במזרח-הזוגות  והזוגות  התוצאות  מילוי  על  אחראים  אישור  -דרום  על  מערב 

התוצאות כל  יוזנו  לא  בהם  בשולחנות  את התוצאות.  וישלים  יברר  התחרות  מנהל   ,
לכל תוצאה שלא    IMP 3או    1%בשיעור של  הזוגות  יקנסו שתי    תוצאת השולחן ובנוסף

 הוזנה.

 

 טלפונים סלולריים ומכשירי תקשורת אחרים: .5

, אסורים בשימוש טלפונים סלולריים ו/או אמצעי תקשורת אחרים  המושבבמשך כל זמן 
כגון מחשבים ניידים, מחשבי כף יד או כל מכשיר בעל יכולת תקשורת. על המכשירים  

ולחן או בתוך התיק, גם בעת היציאה לשירותים או למזנון.  להיות מונחים כבויים על הש
 . IMP 12או  4% עברה על איסור זה גוררת קנס אוטומטי של

 

 עזיבת האולם: .6

)למעט יציאה לשירותים/מזנון(. מי שייצא במהלך   המושבאין לעזוב את האולם במהלך 
 .  IMP 6או  2% -קנס בי ללא אישור י המושב

 ומי האולם ובשירותים אסור על פי חוק מדינה.עוד מוזכר כי העישון בתח
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 : ועדת תחרות .7

ועדת תחרות תורכב מיו"ר ועדת חוקה, קפטן ספורטיבי ארצי ומנהל התחרות הראשי  
של ההתאגדות. במידה ואחד מהם בעל עניין יקבע מחליף ע"י ועדת חוקה. החלטות 

הועדה, ועדת חוקה משמשת כועדת תתקבלנה ברוב קולות. במידה ולא ניתן להרכיב את 
 התחרות. 

 

 ערעורים: .8

 תנאים הבאים:הבאחד מניתן לבקש "בדיקה מחדש" של החלטת מנהל התחרות, ורק 

בנוהל ההתייעצות של מנהל התחרות )למשל, לא התייעץ  מהותי נפל פגם  ▪

 עובדות מהותיות שלא נלקחו בחשבון(  קיימותכנדרש, או ש

 .ינפל פגם ביישום החוק הרלוונט ▪

ולמסור אותו למנהל התחרות בצירוף פקדון בסך   טופס בקשה לבדיקה מחדשיש למלא 

100 ₪ . 

 הזוגהערעור יימצא ללא בסיס רשאי הבורר לחלט את הפיקדון ו/או לקנוס את אם 

 .מהתוצאה הכוללת IMPאחוזים / ב

 


