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 0202גמר אליפות ישראל הפתוחה אונליין תקנון 
 

 לוח זמנים
 

 מושב שעות סיבוב יום תאריך

 1 12:22-10:22 1-9 שישי 02111102

ההפסק שישי 02111102  

 0 10:22-12:02 10-19 שישי 02111102

 0 12:22-10:22 1-9 שבת 08111102

ההפסק שבת 08111102  

 0 10:22-12:02 10-19 שבת 08111102

 כללי
 .זוגותתקנון הכללי לתחרות הנחיות אלה משלימות את ה .1

או  White Book-י ה"או ע EBL-סוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון הכללי יטופלו על פי התקנון של ה .0
 (.לפי סדר זה)יובאו להכרעת ועדת החוקה 

יחליף אותו הזוג , במקרה של פרישת זוג. הזוגות שעלו משלב חצי הגמר של האליפות 02בתחרות משתתפים  .0
 .הבא התור ברשימה

 .yFair Pla-כללי הוכן  BBO-כללי המשחק ביחלו , התחרות המתקיימים אונליין בכל שלבי .0

  IMP 3העדר כרטיס יוטל קנס אוטומטי של על . כל זוג חייב להיות מצויד בכרטיס שיטות תיקני חדש .5
. כל פעם נוספת שבה ימצא הזוג ללא כרטיס שיטות ממולא כנדרש על IMP 6-ראשונה ומתוצאת מושב בפעם 

 .קישור להורדת כרטיס שיטות תקני ב"מצ. מנהל התחרות יערוך בדיקה יזומה של כרטיסי השיטות

 .במקרה של ספק פנה למנהל התחרות. אסורים בשימוש –תווית חומה  והסכמי" HUM"שיטות הכרזה  .6

כנגד הזוגות שיפרשו , (//021-ה שבתל //021-ה שישים וין יב)הגמר  באמצע התחרות לא יורשו פרישות  .2
רו יובהר כי לא יאוש. ללא הודעה מוקדמת ינקטו סנקציות הכוללות פסילת ההישגים מהשלב המוקדם

 .החלפות שחקנים במהלך הגמר

 

 המשחקיםשיטת 

(  לוחות בכל יום 52. )HOWELLבורדים נגד כל אחד מהזוגות האחרים בתנועת  0סבבים של  0הזוגות ישחקו  .8
 .דקות 02בורדים הוא  0הזמן המוקצה להשלמת כל  .באמצע המושב תתקיים הפסקה של שעה

 (קלף ששוחק1 לא ניתן יהיה לתקן הכרזה . )UNDOבתחרות זאת אין אפשרות לבצע  .9

 .לא תהיה מקדמה משלב חצי הגמר .butler-IMPשיטת החישוב היא  .12

פ הסדר "עזוגות ידורגו הבאחד משלושת המקומות הראשונים במקרה של שיוון במספר נקודות הניצחון  .11
 :הבא

 .תוצאות המשחקים הישירים בין הזוגות .א
 .הדירוג בשלב חצי הגמר .ב

  

http://bridge.co.il/pages/fines-pairs.pdf
http://bridge.co.il/pages/bbo-regs.pdf
https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/online-regulations.pdf
https://main.bridge.co.il/uploads/files/blank-wbf-cc-word.doc
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 ערעורים
ובנוסף  או מנהל תחרות בכיר1מנהל התחרות מחויב לקיום נוהל התייעצות עם מנהל התחרות הראשי ו .10

  .שחקנים ברמה המתאימה לנשוא הערעור התייעצות לפי צורך עם

ר "לא בוצע כראוי יוכל למלא טופס בקשה לבחינה מחדש שיופנה ליו נוהלבמקרים בהם השחקן חש כי ה .10
הסכום יוחזר לפי שיקול דעת . ₪ 122יש להפקיד . ד ספורט"באמצעות מנהל התחרות או רמ ועדת חוקה

 .הגורם המטפל

  .(בסוף היום) לאחר תום כל מושב היה זמין לבדיקהפורסם קות מרגע שהחישוב הרשמי ד 02: זמן ערעורים .10

 


