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 U16 – 2020הצעירים  המבחן לנבחרת תנאי תחרות למשחקי 

  כללי

  .הנחיות אלה משלימות את התקנון הכללי לתחרות קבוצות .1

- י ה"או ע EBL-התקנון של ה) לפי הסדר(סוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון הכללי יטופלו על פי  .2

White Book או יובאו להכרעת ועדת החוקה. 

 . זוגות 6בתחרות משתתפים  .3

מהקריטריונים לקביעת נבחרת ישראל לצעירים  60%משקל תוצאות התחרות משחקי המבחן מהווה  .4

 .2020לאליפות העולם לקבוצות צעירות  16 עד גיל

 :הניקוד יוענק לפי המיקום והתוצאה של הזוג באופן הבא .5

ü מקום ', נק 24= מקום שני ', נק 30= מקום ראשון : פ הדירוג במשחקי המבחן"יוענקו ע' נק

 . 'נק 6= חמישי ', נק 12= רביעי ', נק 18= שלישי 

ü 30 עבור התוצאה ב' נק-IMP פ הנוסחה "יחסית לתוצאות הראשון והאחרון במשחקים ע

 :הבאה

x 30  
IMPPair – IMPLast Points =  IMPFirst-IMPLast 

 

 :כפי שנקבע על ידי ועדת צעירים הקריטריונים לקביעת הנבחרת ב"מצ .6

ü 25% -  מקום שני ', נק 25= מקום ראשון : פ הדירוג"ע 16תוצאות גמר אליפות הארץ עד גיל =

 . 5= וחמישי  10= רביעי , 15= שלישי ', נק 20

ü 10% - חוות דעת המאמן. 

ü 5% - חוות דעת ועדת צעירים . 

ü 10% - זהו קריטריון שיכול להוביל לפסילה מוחלטת בכפוף להחלטתה . גורע על התנהגות ציון

 .הבלעדית של ועדת הצעירים

לאליפות העולם  16בשקלול הסופי ירכיבו את נבחרת ישראל עד גיל שלושת הזוגות הראשונים  .7

 .2020לקבוצות צעירות 

בקרה , מצולמים לצרכי תיעוד) ההכרזות והקלפים, כולל השחקנים(מהשולחנות חלק , לידיעתכם .8

השתתפותכם בתחרות מהווה הסכמה לשימוש ההתאגדות . ושידורי לייב באינטרנט לפי הצורך

 .המשתתפים נדרשים להעביר אישור הורים חתום שהם מודעים לסעיף זה .בצילומים אלו
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  שיטת התחרות

    .לוחות 6מפגשים של  20- נגד כל הזוגות האחרים ב Round-Robinבשיטת מחזורים  4ישחקו הזוגות  .9

 )כל שולחן מושווה לשני השולחנות האחרים. (IMP across the fieldבשיטת התוצאות יחושבו  .10

 .מתפרסמים בנפרדלוח הזמנים ולוח המפגשים , המשתתפותהזוגות פירוט   .11

  .דקות 51בורדים יוקצו  6לכל . המשחקים יערכו עם מסכים .12

  ערעורים

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

או מנהל תחרות בכיר /יעצות עם מנהל התחרות הראשי וימנהל התחרות מחוייב לקיום נוהל הת

  .החלטתו הינה סופית, שחקנים ברמה המתאימה לנשוא הערעור 3- ו) 4דרגה (

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

  .ר ועדת חוקה"לבחינה מחדש שיופנה ליו

 : זמן ערעורים .15

ü דקות מרגע שהחישוב הרשמי היה זמין לבדיקה 30עד , על החלטת מנהל תחרות . 

ü יפורסם בסמוך למועד התחרות – על הקלדת תוצאות. 

  התחרותתאריכי 

  

  שלב  שעות  יום  תאריך

  1-7מפגשים  10:00-16:40  ה 26/12/19

  8-13מפגשים  10:00-15:50  ו 26/12/19

  14-20מפגשים  10:00-16:40  ש 26/12/19

  

  הבהרות חשובות

ü  על פי , במשחקי המבחן בנבחרת אחרת המשחקיםועדת צעירים שומרת את הזכות לשבץ את הזוגות

ייתכן וישחק ,  16זוג שנבחר לייצג את הנבחרת בקטגוריה עד גיל , למשל. צרכיה ושיקוליה הבלעדיים

 . 21בנבחרת בקטגוריה עד גיל 

ü יידרשו , בשקלול הקריטריונים הסופים 1-4בדגש על מקום , הזוגות המשתתפים במשחקי המבחן

 . רתלהתייצב לאימוני סגל הנבח

ü  ועדת הצעירים תיקח ותתחשב בשיקולי התנהגות ועמידה בדרישות הנבחרת עד מועד נסיעת הנבחרת

 .התנהגות לא מתאימה יכולה להוביל להחלפת הזוג בכל מועד שהוא). ותוך כדי האליפות(

  



מדור ספורטהתאגדות ישראלית לברידג'

VHVHVHמפגששעהתאריך

2610:001342516-דצמ

10:552453126חמישי

11:403514236

12:254125346

14:005231456

14:556345216

15:507451326חמישי

2710:008512436-דצמ

10:559123546שישי

11:4010234156

12:2511432516שישי

14:0012543126

14:5513154236

2810:0014215346-דצמ

10:5515321456שבת

11:4016435216

12:2517541326

14:0018152436שבת

14:5519213546

15:5020324156

רשימת הזוגות

1. מושקוביץ עידו - קורנט עמית
2. ירוקר מתן - ספירה אבנר

3. רויטמן זיו - פטלקו אדל
4. פטלקו ליה - רטר קורן

5. זקרדזה מארק - רבינוביץ' יונתן
6. גיסין איתן - אייזנברג בני
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