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  Bottom-opT 2020ליגות לזוגות 

  תוכנית המשחקים וסדרי הרשמה

  כללי
שובצו הזוגות המשתתפים , ובהתאם לתקנון התחרות 2019לאחר סיום התחרויות בשנת  .1

 :בשלוש ליגות לפי מיקומם בשנה שעברה
 .זוגות 28, )הבכירההליגה (ליגת העל  •
 .זוגות 28, )הליגה השניה(ליגה לאומית  •
 .זוגות 28, )הליגה השלישית(ליגה ארצית  •

במידה , לכל אחד מבני הזוגהזכות לשחק בליגות לפי טבלאות הזכאות שייכת :  זכויות הזוגות .2
מבני מי  2019בדצמבר  25על הזוג לעדכן באופן מיידי ולא יאוחר מיום , והזוג החליט להיפרד

לבן הזוג השני אין כל זכויות ובמידה וירצה להמשיך , הזוג לוקח את הזכות וממשיך בליגות
אין הגבלה על זהות או , לגבי מחליפים, עליו להתחיל מהתחרות המחוזית, עם שותף אחר
  .דרגת המחליף

ו אך ייתכנו שינויים שיפורסמ, 2019כמו בשנת : 2021עליות וירידות לעונת המשחקים הבאה  .3
 .בתקנון טרם תחילת משחקי הליגה

 

  :משחקי הליגהתוכנית 
כל זוג משחק כנגד כל זוג . חלוקות 27מושבים של  2בכל יום משחקיים יקויימו : ליגת העל .4

 .חלוקות 3אחר בתחרות פעמיים 
 .לערך 17:30ועד  10:00משעה , 10/1/20, יום שישי •
 .לערך 17:30ועד  10:00משעה , 11/1/20, יום שבת •
 .לערך 17:30ועד  10:00משעה , 1/2/20, יום שבת •

 

 .חלוקות 3כל זוג משחק כנגד כל זוג אחר בתחרות : ה לאומיתליג .5
 )חלוקות 27. (לערך 13:20ועד  10:00משעה , 10/1/20, יום שישי •
 )חלוקות 54. (לערך 17:30ועד  10:00משעה , 11/1/20, יום שבת •

 

 .חלוקות 3חר בתחרות כל זוג משחק כנגד כל זוג א: ה ארציתליג .6
 )חלוקות 27. (לערך 13:20ועד  10:00משעה , 31/1/20, יום שישי •
 )חלוקות 54. (לערך 17:30ועד  10:00משעה , 1/2/20, יום שבת •
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  :דמי השתתפות בתחרות
 )למשתתף למושב₪  45מושבים לפי  6(₪  540: ליגת העל .7
 )מושבים 3(₪  270 :ארצית/ליגה לאומית .8

  :השלמת הבתים
יועלו זוגות המדורגים בבית הבא לפי מיקומם , במידה וזוגות יוותרו על מקומם באחת הליגות .9

כך שיתכן וזוגות נוספים שדורגו מתחת לזוגות הזכאים לעלות יעלו גם הם , בשנה שעברה
 . לליגה יותר בכירה

שיחקו ירדו ליגה ואינם זכאים להישאר בליגה בה , הזוגות האחרונים בכל ליגה 8סיימו בין  .10
 .יוכלו לעלות חזרה מתחרות המוקדמות המחוזית, זוגות שירדו מהליגה הארצית. שנה שעברה

  

  :אישור השתתפות ותשלום דמי השתתפות
 25 על הזוגות הזכאים לאשר את השתתפות ולשלם את דמי ההשתתפות לא יאוחר מיום .11

  .2019בדצמבר 

 : נקודות אמן 
ארציות ומקומיות לפי טבלה , אמן בינלאומיות בתחרויות הליגה לזוגות מוענקות נקודות .12

 .בנספח למסמך זה
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