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  Bottom-Top 2020לזוגות  הלאומיתה לליגתנאי תחרות 
  

  לוח זמנים
  

  שלב  שעות  יום  תאריך

  1מושב  10:00-13:20  שישי 10/1/20

  2-3 מושבים 10:00-17:30  בתש 11/1/20

 

  כללי
 .זוגותהנחיות אלה משלימות את התקנון הכללי לתחרות  .1

 White-י ה"או ע EBL-סוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון הכללי יטופלו על פי התקנון של ה  .2
Book  לפי סדר זה(החוקה או יובאו להכרעת ועדת.( 

 .עברהעל פי תוצאות התחרות בשנה ש ה הלאומיתזוגות שזכאים לשחק בליג 28משתתפים בתחרות  .3

  

  שיטת המשחקים

 3כל אחד מהזוגות ישחק נגד כל אחד מהזוגות האחרים . לוחות 27מושבים של  3הזוגות ישחקו  .4

  . Howell-ו  Scrambled Mitchell בכל מושב תהיה שילוב תנועההשיטת . לוחות
 .בוטום- שיטת החישוב היא טופ

 :הכללי הדירוג על פיליגה הזוגות יעלו וירדו  בתום הליגה .5

 .2021הזוגות הראשונים יעלו לליגת העל  8 •

 .2021יוכלו לשחק בליגה הלאומית ) 9-20דירוג (הזוגות הבאים  12 •

גם , זוגות אלה יורדים לליגה הארצית( .2021ירדו לליגה הארצית , הזוגות האחרונים 8 •
  )במקרה ומתפנה מקום בליגה הלאומית

 
 .מתפרסמים בנפרדלוח הזמנים , לוח המפגשים, המשתתפיםהזוגות פירוט  .6

  1%על העדר כרטיס יוטל קנס אוטומטי של  .כל זוג חייב להיות מצוייד בכרטיס שיטות תיקני חדש .7
על כל פעם נוספת שבה ימצא הזוג ללא כרטיס שיטות ממולא  2%-מתוצאת מושב בפעם ראשונה ו

 .כנדרש

במקרה של ספק פנה למנהל . אסורים בשימוש –והסכמי תווית חומה " HUM"שיטות הכרזה  .8
  .התחרות

מערב על -והזוג במזרח, דרום אחראי על הקשת התוצאות במסופון הברידגמייט- הזוג היושב בצפון .9
 .אחריות על הקשת כל התוצאות תוטל על שני הצדדים. אישור התוצאה

  . מתפרסמות בנפרדנקודות אמן הניתנות לזוכים בתחרות  .10
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  שובר שוויון
 :יותר השוויון בסדר הבא, במקום הקובע עלייה או ירידהזוגות בין במקרה של שוויון בניקוד  .11

 .הזוג שקיבל קנסות נמוכים יותר במהלך התחרות  .א

 .תוצאות המפגשים הישירים בין הזוגות המעורבים בשוויון  .ב

 .כ של ניצחונות כנגד זוגות אחרים בכל סיבובי התחרות"סה  .ג

 .ובדיקה מי השיג תוצאה גבוהה יותר בכל לוחהשוואת כל לוח בנפרד   .ד

  .הגרלה  .ה

 .שוויון במקום אחר ישאר בעינו .12

  
  

  וקנסות ערעורים

. בתחרות זו לא תתאפשר הגשת ערעור על החלטת מנהל התחרות, בהתאם להחלטת ועדת החוקה .13

 או מנהל תחרות בכיר/מנהל התחרות מחויב לקיום נוהל התייעצות עם מנהל התחרות הראשי ו

  .החלטתו הינה סופית .שחקנים ברמה המתאימה לנשוא הערעור ובנוסף התייעצות לפי צורך עם

במקרים בהם השחקן חש כי הנוהל לא בוצע כראוי יוכל למלא טופס בקשה : בקשה לבחינה מחדש .14

הסכום יוחזר לפי שיקול דעת הגורם . ₪ 100יש להפקיד . (ר ועדת חוקה"לבחינה מחדש שיופנה ליו

  ).המטפל

 : זמן ערעורים .15

 . דקות מרגע שהחישוב הרשמי היה זמין לבדיקה 30עד  -  על החלטת מנהל תחרות  .א

 .יפורסם בסמוך למועד התחרות – על הקלדת תוצאות  .ב

המעודכנים שיפורסמו בסמוך למועד  למפתחות הקנסותיושתו על המשתתפים בהתאם קנסות  .16

 .התחרות

  
  

  צילום בתחרות

בקרה , מצולמים לצרכי תיעוד) ההכרזות והקלפים, כולל השחקנים(חלק מהשולחנות , לידיעתכם .17

  . ושידורי לייב באינטרנט לפי הצורך

 .השתתפותכם בתחרות מהווה הסכמה לשימוש ההתאגדות בצילומים אלו
  

  

  

  

  

  

  אסף עמית

  ד ספורט"רמ
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