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 תקציר תקנון משחקי המבחן לקביעת נבחרת מעורבים

 פורטוגל, מדירה, 0206060, אליפות אירופה

 

 2משחקי המבחןהתקנון הרשמי יתפרסם בתחילת 2 מסמך זה מהווה תקציר של התקנון ונתון לשינויים

 

 קבוצות משתתפות

 

 חברי הקבוצה #

 עזרא יצחק –אברמוב ורדה  –הורוביץ שמשון  –גרייצר נורית  –מרק סוניה  –מרק מיכה  1

 ליבסטר נדיה –רוזנטל ניר  –ברוידא שרה  –שזיפי חנה  –אורי עמי  –ליבסטר בני  6

 כץ פז –ידלין דורון  –מורן אורית  –ידלין ישראל  3

 

 שיטת התחרות

 (בורדים בכל סגמנט נגד כל קבוצה 7ישוחקו ) 0בורדים 14סגמנטים של  4מפגש משולש של  :חצי הגמר 

 0בורדים 14סגמנטים של  4 :גמר 

 

 לוח זמנים

 שלב שעות משחק מספר מפגשים יום תאריך

 שישי 1400606060

1 09:30 – 11:30 Triple Match 1 

6 11:45 – 13:45 Triple Match 2 

  14:15 – 13:45 הפסקה

3 14:15 – 16:15 Triple Match 3 

4 16:30 – 18:30 Triple Match 4 

 שבת 1200606060

1 09:30 – 11:30 Final 1 

6 11:45 – 13:45 Final 2 

  14:15 – 13:45 הפסקה

3 14:15 – 16:15 Final 3 

4 16:30 – 18:30 Final 4 

 

  



 תקציר תקנון

 0בין הקבוצותבורדים  14מפגשים משולשים באורך של  4ישוחקו , בשלב חצי הגמר 

  0בורדים נגד שתי הקבוצות האחרות בכל סגמנט 7כל קבוצה משחקת 

  שיטת החישוב– IMP 0מצטבר 

 מהפרש  133הקבוצה הראשונה זוכה במקדמה בשיעור של 0 שתי הקבוצות הראשונות עולות למשחק הגמר

 (IMP0 20-מוגבל ב)מהקבוצה במקום השני  IMP-ה

 0סגמנטים בכל שלב 6כל שחקן חייב לשחק לפחות , שחקנים 4-בקבוצות המכילות יותר מ  

  0סגמנטים יוביל לפסילת הקבוצה כולה 6אי משחק של 

 

 קביעת הנבחרת

  60600פורטוגל , קבוצות מעורבות לאליפות אירופה שבמדירהנבחרת ישראל לכמנצחת הגמר תוכרז 

  וזאת באישור בלבד משחקי המבחן  תורשה לבחור זוג נוסף מבין משתתפי, שחקנים בלבד 4קבוצה המונה

 12006060600-על הקבוצה להודיע זאת עד תאריך ה 0ועדת הסגל

 0כלל הזוגות המרכיבים את הנבחרת יידרשו לאשר ולחתום על נהלי הנסיעה לנבחרות של ההתאגדות 

  תיקבע הקבוצה שתייצג את ההתאגדות על ידי ועדת הסגל , 6061במקרה של העפלה לאליפות העולם

 0לקביעה הנוגעת ליתר הנבחרות הבוגרותובדומה 

 

 התנהלות לוגיסטית

 יתר העלויות על 0 ותישא בעלות דמי ההרשמה הקבוצות ההתאגדות אחראית לרישום הקבוצה לתחרות

 0בוצה הזוכההק

  חדרים זוגיים עבור הזוגות המשתתפים בנבחרת במלון בו משוכנות כלל הנבחרות  3שריינה ההתאגדות

 1200606060הזוגות מתבקשים להודיע לכל המאוחר עד תאריך  0הישראליות המשחקות באליפות אירופה

 0האם הם מעוניינים בחדרים או מעוניינים לטפל בסידורי הלינה בעצמם

 0באחריות חברי הנבחרת םהתנהלות הלוגיסטית הינהאחריות להזמנת טיסות ויתר ה 

 


