
 מדור ספורט 'התאגדות ישראלית לברידג 

 
 11012002מהדורת  1 0202גביע המדינה תנאי תחרות 

 0202גביע המדינה לקבוצות תקנון 
 שלב המוקדמות

 

 לוח זמנים
 

 מושב שעות שלב יום תאריך

 1 12:22-11:11 מוקדמות שישי 11012002

ההפסק שישי 11012002  

 0 10:22-11:11 מוקדמות שישי 11012002

ההפסק שישי 11012002  

 1 10:22-11:11 מוקדמות שישי 11012002

 0 12:22-11:11 מוקדמות שבת 11012002

ההפסק שבת 11012002  

 1 10:22-11:11 מוקדמות שבת 11012002

ההפסק שבת 11012002  

 1 10:22-11:11 מוקדמות שבת 11012002

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

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

  . בלבד 0202חברי ההתאגדות בתוקף לשנת לשמורה תחרות ההשתתפות בזכות  .1

 .Fair Play-כללי הוכן  BBO-כללי המשחק ביחלו , התחרות המתקיימים אונליין בכל שלבי .0

 בשלבים הסופיים של התחרות יתבקשו השחקנים. אונליין 01-00012002בתאריכים יתקיים  KO-שלב ה .1
 .עם אחד מיריביהם במטרה למנוע אפשרות לרמאויות ZOOM-להיות בתקשורת ב

שלבי חצי הגמר והגמר יתקיימו ברעננה בתאריכים , במידה ומצב הקורונה יאפשר לקיים תחרות פרונטלית .1
 .KO-החלטה סופית בנושא תתקבל לפני שלב ה. 12-11012

  1VPהעדר כרטיס יוטל קנס אוטומטי של ל ע. כל זוג חייב להיות מצויד בכרטיס שיטות תיקני חדש .1
. כל פעם נוספת שבה ימצא הזוג ללא כרטיס שיטות ממולא כנדרש על 2VP-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 –י תווית חומה והסכמ" HUM"שיטות הכרזה  .8

 הרשמה
 : על הקבוצות להירשם בשני שלבים .9

 (0202לקבוצות  המדינה גביע עבור"בפרטי התשלום לציין . )דמי ההשתתפות לתחרותיש לשלם את  .א

 BBO-שמות המשתתפים וכינויי ה, הכולל את מספרי החבר הקבוצה טופס פרטייש למלא את  .ב
 .שלהם

  

http://bridge.co.il/pages/fines-teams.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


 מדור ספורט 'התאגדות ישראלית לברידג 

 
 11012002מהדורת  0 0202גביע המדינה תנאי תחרות 

 המשחקיםשיטת 

כאשר שיבוץ למפגש הראשון יהיה , חלוקות 10מפגשים של  Swiss ,1המוקדמות מתקיימות בשיטת  .12

 . (במידה ותנאי התחרות יאפשרו – delayללא ) Swissהמשך התחרות יהיה בשיטת . בהגרלה

 . WBF-מומר לנקודות ניצחון לפי טבלת ההמרה הרציפה של ה IMPשיטת החישוב היא  .11

 פ הסדר הבא"במקרה של שיוון במספר נקודות הניצחון במקום הקובע עלייה לשלב הבא ידורגו הקבוצות ע .10

 .המפגש הישיר בין הקבוצות אם התקיים .א
 .Swiss Points .ב
 .IMPיחס  .ג
 .מספר הניצחונות .ד
 הגרלה .ה

 .הגמרשמינית הקבוצות הראשונות לשלב  11יעלו , בתום שלב המוקדמות .11

 הרכבים
י טופס "מילוי ההרכבים יתבצע ע. על הקבוצות לשלוח את ההרכבים שלהם מראש לכל ששת המפגשים .10

שעות  11את ההרכבים יש לשלוח עד . את ארבעת השחקנים שישחקו בכל מפגשמיוחד בו יבחרו הקבוצות 
 (00:22 בשעה 10012-יום רביעי ה)לפני תחילת התחרות 

 .לא יהיה ניתן להחליף הרכב אלא במקרים חריגים .11

שחקנים שלא ישחקו את (. מפגשים 1)מהמפגשים בשלב המוקדמות  12%כל שחקן חייב לשחק לפחות  .11
 .במידה וקבוצתם תעפיל אליה KO-המכסה הנדרשת לא יוכלו ליטול חלק בשלב ה

 BBO 12-של ה competitive-זמינים באזור המסוים להיות ה האמורים לשחק במפגש צעל כל שחקני הקבו .11
 .דקות לפני תחילת המפגש

 ערעורים
מנהל . תתאפשר הגשת ערעור על החלטת מנהל התחרות לאבתחרות זו , בהתאם להחלטת ועדת החוקה .18

ובנוסף התייעצות  או מנהל תחרות בכיר0התחרות מחויב לקיום נוהל התייעצות עם מנהל התחרות הראשי ו
 .החלטתו הינה סופית .שחקנים ברמה המתאימה לנשוא הערעור לפי צורך עם

לא בוצע כראוי יוכל למלא טופס בקשה לבחינה  נוהלבמקרים בהם השחקן חש כי ה: בקשה לבחינה מחדש .19
הסכום יוחזר . ₪ 122יש להפקיד . ד ספורט"באמצעות מנהל התחרות או רמ ר ועדת חוקה"מחדש שיופנה ליו

 .טפללפי שיקול דעת הגורם המ

  .לאחר תום כל מושב היה זמין לבדיקהפורסם קות מרגע שהחישוב הרשמי ד 12: זמן ערעורים .02

פ אותו שיבוץ "ילקחו בחשבון התוצאות שהושגו ע, במידה והייתה טעות בשיבוץ הקבוצות עקב שינוי תוצאה .01
 .ללא תיקון נוסף

  



 מדור ספורט 'התאגדות ישראלית לברידג 

 
 11012002מהדורת  1 0202גביע המדינה תנאי תחרות 

 KO-השלב 
 

 לוח זמנים
 

 מושב שעות שלב יום תאריך

 1 12:22-11:11 גמר שמינית שישי 01012002
 ההפסק שישי 01012002
 0 11:01-11:22 גמר שמינית שישי 01012002
 ההפסק שישי 01012002
 1 10:22-11:11 גמר רבע שישי 01012002
 ההפסק שישי 01012002
 2 11:01-11:22 גמר רבע שישי 01012002

 1 12:22-11:11 חצי גמר שבת 00012002

 ההפסק שבת 00012002

 0 11:01-11:22 חצי גמר שבת 00012002

 ההפסק שבת 00012002

 1 10:22-11:12 גמר שבת 00012002

 ההפסק שבת 00012002

 0 11:01-11:11 גמר שבת 00012002

 ההפסק שבת 00012002

 1 11:12-19:22 גמר שבת 00012002

 שיטת התחרות
, 1611בשמינית הגמר ). פ הדירוג הסופי בשלב המוקדמות"בע הגמר יהיה עשמינית ורשיבוץ המפגשים ל .00

 1, 1נגד  0, 8נגד  1ברבע הגמר מנצחות המפגשים בהם שיחקו . 869, 1612, 1611, 1610, 0611, 1610, 0611
 (161עם  061וכן  061עם  168: )בשלב חצי הגמר יפגשו המנצחות של המפגשים הבאים( 1נגד  0-ו 1נגד 

 10לוחות המחולקים לשני מקטעים של  00רבע הגמר וחצי הגמר יתקיימו מפגשים של , שמינית הגמרי בשלב .01
 .לוחות 10מקטעים של  1-לוחות ב 00בשלב הגמר ישוחקו  . דקות 11לכל מקטע יוקצו . לוחות

דה במי. תחליף אותה הקבוצה הבאה בדירוג המוקדמות, הגמרשמינית במידה וקבוצה תפרוש לפני תחילת  .00
 .תחליף אותה הקבוצה שהפסידה לה בשלב הקודם, תפרוש KO-וקבוצה שניצחה בשלב ה

ישחקו הקבוצות , במידה ויהיה שוויון בסוף המפגש. חצי הגמר והגמר, לא תהיה מקדמה לשלב רבע הגמר .01
 . בורדים עד להכרעה 1בגמר תהיה הארכה של . לוח נוסף בכל פעם עד להכרעה

הקבוצות ידרשו למסור את ההרכבים שלהם לפני תחילת המפגשים . ביתית לא תהיה קבוצה KO-בשלב ה .01
 .בצורה עיוורת

 .יגבה מהקבוצות בנפרד לכל אחד מהשלבים KO-התשלום לשלב ה .01

ולפחות מקטע אחד  KO-מהידיים בשלב ה 12%שחקנים יהיו זכאים לנקודות אמן במידה ושיחקו לפחות  .08
 . מהשלב האחרון בו שיחקה הקבוצה שלהם

 
  סף עמיתא

 ד ספורט"רמ



 מדור ספורט 'התאגדות ישראלית לברידג 

 
 11012002מהדורת  0 0202גביע המדינה תנאי תחרות 

 
 0202נקודות אמן בגביע המדינה אונליין  :נספח

 

 שלב המוקדמות

 א ארציות"נ א מקומיות"נ 

 1 2 (בפועל)לכל נצחון 

 )*( 5 )*( 11 בונוס למקום הראשון

 .לכל מקום עד הממוצע 01%ירידה של )*( 

 

 KO-שלב ה

 BBO-במידה ושלבי הגמר יערך על פלטפורמת ה

 א בינלאומיות"נ ארציותא "נ מקום

1 11 3 

2 11 1 

3-4 11  

5-0 5  
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 11012002מהדורת  1 0202גביע המדינה תנאי תחרות 

 KO-טבלת שלב ה: נספח

 גמר /12  גמר /12   גמר 120   גמר 
          
          
          
         1 
          
         11 
          
         / 
          
         9 
          
         / 
          
         11 
          
         5 
          
         10 
          
         11 
          
         1 
          
         1/ 
          
         1 
          
         12 
          
         7 
          
         15 
          
         0 
 


