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  2020 המעורביםהמבחן לנבחרת תנאי תחרות למשחקי 
  

  תאריכי התחרות
  

  שלב  סגמנטים  שעות  יום  תאריך

  מפגש משולש 2 - 1 09:30-13:45  ו 14/2/20

  הפסקה  13:45-14:15  ו 14/2/20

  מפגש משולש  4 – 3  14:15-18:30  ו 14/2/20

  גמר 2 - 1 09:30-13:45  ש 15/2/20

  הפסקה  13:45-14:15  ש 15/2/20

  גמר  4 – 3  14:15-18:30  ש 15/2/20

  

  כללי
סוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון  .הנחיות אלה משלימות את התקנון הכללי לתחרות קבוצות .1

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

 :מטה פ הרשימה המצורפת"ע קבוצות 3ות משתתפ .2

  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   2

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

 .שלב מוקדם של מפגש משולש וגמר: התחרות מתקיימת בשני שלבים .3

 : חובת השתתפות .4

 8סגמנטים מתוך  4כל אחד מהשחקנים נדרש לשחק לפחות , שחקנים 6-בקבוצות המורכבות מ  .א
 . בשלב הגמר סגמנטיםמתוכם לפחות שני , של התחרות כולההסגמנטים 

 .כולה קבוצה שלא כל חבריה ישחקו כנדרש תיפסל  .ב

 .לא יאושרו מחליפים בתחרות  .ג

בקרה , מצולמים לצרכי תיעוד) ההכרזות והקלפים, כולל השחקנים(חלק מהשולחנות , לידיעתכם .5
השתתפותכם בתחרות מהווה הסכמה לשימוש ההתאגדות . ושידורי לייב באינטרנט לפי הצורך

 .בצילומים אלו
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  מפגש משולש –חצי הגמר משחקי 
לוחות נגד כל  7בכל מפגש ישוחקו . לוחות כל אחד 14מפגשים משולשים של  4-בהקבוצות יתמודדו  .6

  )לוחות 56כ "סה. (אחת משתי הקבוצות האחרות

 .מצטבר IMP –שיטת החישוב במפגש המשולש  .7

  .שעה מתחילת המשחקהקבוצות להתחיל לוח חדש לאחר תום לא יורשו , בכל מחצית מפגש .8

הקבוצה . הגבוה יותר יעלו לשלב הגמר IMP-שתי הקבוצות שצברו את מספר ה, לאחר שלב חצי הגמר .9
 .מהתחרות תודחהשלישית 

 

  גמרהמשחק 
 .בורדים 14סגמנטים של  4ישוחקו בגמר  .10

 .כנבחרת ישראל למעורבים תיקבעהקבוצה המנצחת במפגש הגמר  .11

של תוצאה מהמההפרש  IMP-מה 1/3תזכה למקדמה בשיעור של  חצי הגמרהקבוצה הראשונה בשלב  .12
 .IMP 20-המקדמה מוגבלת ל. במקום השנישסיימה הקבוצה 

 

 זכויות ישיבה

דרום וזוג שיישב - כל קבוצה תבחר בכל מפגש זוג שישב צפון. בשלבי חצי הגמר לא יהיו זכויות ישיבה .13

 .במזרח מערב לכל אורך המפגש המשולש

הקבוצה שסיימה במקום הגבוה יותר בשלב הליגה תבחר אם להיות המארחת בסגמנט הראשון או  .14

במידה ולא . הקבוצה היריבה תארח בשני הסגמנטים הנותרים. השני ובין הסגמנט השלישי או הרביעי

הקבוצה היריבה תתיישב . (4- ו, 2הקבוצה שסיימה גבוה יותר תארח בסגמנטים , התבצעה בחירה

   ). קודם

  .ניתן להמשיך ולשחק כנגד אותו הזוג.  אין הגבלה לגבי ישיבה בסגמנטים רצופים: הבהרה

  

  שובר שוויון
 :פ הסדר הבא"ישבר השוויון ע, המשולשבמקרה של שוויון בניקוד בין קבוצות בשלב  .15

 . שהושגו במפגשים הישירים בין הקבוצות המעורבות בשוויון IMP-כ ה"סה  .א

 . כ הניצחונות במפגשים שהושגו במפגשים הישירים בין הקבוצות המעורבות בשוויון"סה  .ב

 . כ הניצחונות בלוחות הבודדים במפגשים הישירים בין הקבוצות המעורבות בשוויון"סה  .ג

 .בורדים נוספים בין הקבוצות עד להכרעה 3ישוחקו   .ד

 .ין הקבוצות עד להכרעהבורדים נוספים ב 3ישוחקו , הגמרבמקרה של שוויון בתום מפגש  .16

  

   



  ועדת הסגל  'התאגדות ישראלית לברידג  

  
  

  
 13.02.20 – 1.0 מהדורה  3  2020 המעורביםמשחקי מבחן לנבחרת תנאי תחרות 

  וקנסות ערעורים
, תתאפשר הגשת ערעור על החלטת מנהל התחרות לאבתחרות זו , בהתאם להחלטת ועדת החוקה .17

 או מנהל תחרות בכיר/מנהל התחרות מחויב לקיום נוהל התייעצות עם מנהל התחרות הראשי ו

  .החלטתו הינה סופית, שחקנים ברמה המתאימה לנשוא הערעור ובנוסף התייעצות לפי צורך עם

חש כי הנוהל לא בוצע כראוי יוכל למלא טופס בקשה  שחקןבמקרים בהם  :בקשה לבחינה מחדש .18

הסכום יוחזר לפי שיקול דעת הגורם . ₪ 100יש להפקיד ( .ר ועדת חוקה"לבחינה מחדש שיופנה ליו

  ).המטפל

 . דקות לאחר שהחישוב הרשמי היה זמין לבדיקה 30: זמן ערעורים .19

 .מפתחות הקנסות המעודכניםיושתו על המשתתפים בהתאם ל –קנסות  .20

 

  קביעת הנבחרת

 .2020פורטוגל , מנצחת הגמר תוכרז כנבחרת ישראל לקבוצות מעורבות לאליפות אירופה שבמדירה .21

תורשה לבחור זוג נוסף מבין משתתפי משחקי המבחן בלבד וזאת , שחקנים בלבד 4קבוצה המונה  .22

 .18/2/20-על הקבוצה להודיע זאת עד תאריך ה. באישור ועדת הסגל

 .כלל הזוגות המרכיבים את הנבחרת יידרשו לאשר ולחתום על נהלי הנסיעה לנבחרות של ההתאגדות .23

הקבוצה שתייצג את . אין לקבוצה זכויות מיוחדות, 2021במקרה של העפלה לאליפות העולם  .24

 .על ידי ועדת הסגל ובדומה לקביעה הנוגעת ליתר הנבחרות הבוגרותההתאגדות תיקבע 

  

  התנהלות לוגיסטית

יתר העלויות . ההתאגדות אחראית לרישום הקבוצה לתחרות הקבוצות ותישא בעלות דמי ההרשמה .25

 .על הקבוצה הזוכה

חדרים זוגיים עבור הזוגות המשתתפים בנבחרת במלון בו משוכנות כלל  3ההתאגדות שריינה  .26

הזוגות מתבקשים להודיע לכל המאוחר עד . הנבחרות הישראליות המשחקות באליפות אירופה

 .האם הם מעוניינים בחדרים או מעוניינים לטפל בסידורי הלינה בעצמם 18/2/20תאריך 

 .וגיסטית הינם באחריות חברי הנבחרתהאחריות להזמנת טיסות ויתר ההתנהלות הל .27


