
  ועדת הסגל  'התאגדות ישראלית לברידג  

  
  

  
 22.12.19 – 1.1 מהדורה  1  2020 הסניוריםמשחקי מבחן לנבחרת תנאי תחרות 

  2020 הסניוריםהמבחן לנבחרת תנאי תחרות למשחקי 
  

  תאריכי התחרות
  

  שלב  שעות  יום  תאריך

  1-3מפגשים  –שלב המוקדמות  17:00-21:35  ה 2/1/20

  4-7מפגשים  –שלב המוקדמות  10:45-17:45  ו 3/1/20

  8-11מפגשים  –שלב המוקדמות  10:45-17:45  ש 4/1/20

  1-4מפגשים  –גמר  16:00-22:15  ה 16/1/20

  5-9מפגשים  –גמר  09:30-18:00  ו 17/1/20

  10-14מפגשים  –גמר  09:30-18:00  ש 18/1/20

  
  כללי

  .הנחיות אלה משלימות את התקנון הכללי לתחרות קבוצות .1

 White Book-י ה"או ע EBL-יטופלו על פי התקנון של הסוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון הכללי 

 ).לפי סדר זה(החוקה או יובאו להכרעת ועדת 

 .המוקדמות ושלב הגמרשלב : התחרות מתקיימת בשני שלבים. זוגות 12ים משתתפ .2

לאליפות אירופה  נבחרת ישראל לסניוריםאת  ירכיבושלושת הזוגות הראשונים לאחר שלב הגמר  .3

2020. 

בקרה , מצולמים לצרכי תיעוד) ההכרזות והקלפים, כולל השחקנים(חלק מהשולחנות  ,לידיעתכם .4

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

 .בצילומים אלו

  

  המוקדמותמשחקי 
    .ותלוח 10מפגשים של  11-נגד כל הזוגות האחרים ב Round-Robinהזוגות יתמודדו בשיטת  .5

  .על פי הטבלה הסטנדרטית הבינלאומית VPצחון ייתורגמו לנקודות נ IMPב תוצאות המפגש  .6

 .מתפרסמים בנפרדלוח הזמנים וטבלת ההיפוך , לוח המפגשים, המשתתפותהזוגות פירוט  .7

מהתחרות  יודחו 9-12הזוגות בדירוג . הזוגות הראשונים לשלב הגמר 8בתום שלב המוקדמות יעלו  .8

 .בשלב זה

  

  הגמרמשחקי 
 . כפול Round-Robinלוחות בשיטת  10מפגשים של  14הזוגות שעלו לשלב הגמר ישחקו  שמונה .9

במשחקיהם כנגד כל הזוגות , לו זכו בשלב המוקדם לשלב הגמר ,מהניקוד 100%הזוגות לוקחים עימם  .10

 .)כולל אלו שלא העפילו(
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  שובר שוויון
או סיום בין שלושת המקומות , ה לגמר יהקובע לעל ,יותר זוגות אוי נבמקרה של שוויון בניקוד בין ש .11

 :לפי הסדר הבאישבר השוויון , הראשונים בתום שלב הגמר

הזוגות האחרים כל נמצא במאזן חיובי מול שזוג , זוגות או יותר בשוויון 3וישנם במידה   .א

 .יוכרז כמדורג ראשון–בשוויון  יםמעורבה

 . בשוויון זוגות המעורביםשהושגו במפגשים הישירים בין ה VP-כ ה"סה  .ב

 )כ השני בדירוג עד לשבירת השוויון"אח. (התוצאה שהושגה מול המקום הראשון בדירוג  .ג

  

  וקנסות ערעורים
, תתאפשר הגשת ערעור על החלטת מנהל התחרות לאבתחרות זו , בהתאם להחלטת ועדת החוקה .12

 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

כראוי יוכל למלא טופס בקשה  במקרים בהם השחקן חש כי הנוהל לא בוצע :בקשה לבחינה מחדש .13

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

  ).המטפל

 : זמן ערעורים .14

 . דקות מרגע שהחישוב הרשמי היה זמין לבדיקה 30עד  -  על החלטת מנהל תחרות  .א

 .יפורסם בסמוך למועד התחרות – על הקלדת תוצאות  .ב

יושתו על המשתתפים בהתאם למפתחות הקנסות המעודכנים שיפורסמו בסמוך למועד  –קנסות  .15

 .התחרות

 


