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 תחרויות  התנהלות שחקנים במהלך הנחיות 
 (27)רח' יערה   מועדון כדורת רעננה

 
 , אשר מתעדכן באופן שוטף.יש לקרוא בעיון את ההנחיות שבמסמך זה

 

 )על פי שיטת החישוב(, IMP 15או   5%או  5VP-שחקנים שיפרו את ההנחיות יקנסו ב

 חוזרות, יורחקו המפרים מהתחרותבמקרה של הפרות 

 

 נהלים כלליים 
 

 חניה

בעלי   מקום חניה זה מיועד אך ורק לשופטים ולנכים אין לחנות במגרש החניה התחתון )רק בעליון(.

 )ובהתאם למגבלת מקום(. מראש תעודת נכה, שקיבלו אישור

 . אך ורק מהכניסה העליונה –כניסה לאולם

 

  הגעה בזמן

   המצוינת בהודעה היא השעה שבה שעון התחרות מתחיל לרוץ.השעה 

             בשעה זו על השחקנים לשבת במקומם, ולהיות מוכנים לשחק את הלוח הראשון.

 שעה מראש.  רבעאנא הגיעו לפחות 

 

 עישון 

  .לא ליד הכניסהובכל מקרה, אזור ספציפי המיועד לכך, מחוץ לאולם, מותר לעשן בבאולם.  אין לעשן

 , למעט בפח חיצוני. אין להשליך בדלי סיגריות על הרצפה, בעציצים או בכל מקום אחרכמו כן, 

 , יקבל קנס ואף עשוי להיות מורחק מהתחרות. עובר על ההנחיותשחקן שייתפס 

 

 כרטיס שיטות ושעת התחלה

  הקפדה על נוהל כרטיס שיטות וכן על שעת ההתחלה. תהיה

 (.מנהלי התחרויות הונחו לתת קנסות במקרה של הפרות)

 

 שמירה על הניקיון 

 .  ולהשליך לפח את הלכלוך לאסוף את הציוד לאחר סיום משחק בשולחן יש

 (.לנקות מידבאחריות השחקנים  אם נשפך משהו,)

 

 שירותים 

  ניירות להשליך לפח ולא לרצפה. ,נקי לאחר השימוש המקוםיש להקפיד להשאיר את  

 )השאירו את המקום כפי שהייתם רוצים לקבלו(.

 

 הפסקות במהלך התחרות 

. בימי שישי ושבת  המקטעים השוניםלצורכי התרעננות בין כל  קצרה במהלך התחרות תהיה הפסקה

 שעה  1/2תהיה הפסקת צהרים של 
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 לתחום! בכל זמן. אזור הכדורת העליון מחוץ 

אין לעלות לקומת  אזור הכדורת מיועד אך ורק למעבר מהחניה אל תוך האולם וחזרה. מעבר לכך

 הכדורת, לשבת במרפסת או בתוך המועדון שלהם, לעשן , לאכול וכד' . 

 

 מרחב מוגן 

 . המרחב המוגן נמצא במקלט ובחדר המדרגות הסמוך –במקרה של אזעקה 

 

 

 אוכל ושתיה 
 

  יועמדו לרשותכם –קפה + בר מיםפינת 

 

 אכילה ושתיה 

  כיבוד כלשהו. )אנא הצטיידו במזון(. / לא יוגש מזון

 

 נהלי התנהגות ומשמעת 

 

 התנהגות הולמת 

יש לשמור על כללי התנהגות הולמת ועל אווירה ספורטיבית ומכבדת כלפי יתר השחקנים ומנהלי 

  התחרות.
 

 יחס למנהל תחרות

מהתנהגות לא מכבדת כלפי מנהלי התחרות או כלפי שחקנים אחרים, בין אם הן שותפים  יש להימנע 

 ובין אם הן יריבים במשחק.

 

 קורונה ים מיוחדים לתקופת ה נהל

 

  עטית מסיכות

הנהלת אין חובת עטית מסיכה בתחרויות, אולם  ,23/4/22להחלטת משרד הבריאות מיום  בהמשך

, להמשיך לעטות מסיכה גם במסגרת תחרויות הברידג' לאוכלוסיות בסיכון הממליצההתאגדות 

לכולם להמשיך לנקוט משנה זהירות על מנת להישמר מפני הנגיף   תוקורא ,גם אם אין זו חובה

 .ולשמור על אחרים

 

 צופים 

השחקנים לפעול בהתאם להנחיות שניתנו לכלל נדרשים שהורשו להיכנס לאולם התחרות, צופים 

אי מילוי ההנחיות וכן כל הפרעה שתיגרם כתוצאה מנוכחותם באולם, יגררו   .כמפורט במסמך זה

 הרחקה מיידית. 
 

 

 באתר ההתאגדות. התחרויות דףעדכונים על תחרויות ההתאגדות תוכלו למצוא ב
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