
  נבחרת פתוחה –תוכנית משחקי המבחן 
  .קבוצות 6/7משתתפות 

  .בין כל הקבוצות Double-Round-Robinמשחקים . קבוצות 4- מתבצע צמצום ל: סוף שבוע ראשון

  :לוח זמנים

  הערות  שעות משחק  מספר מפגשים  תאריך
  קבוצות 7רק במקרה של   17:00-21:30  *2 1.1.20' ד
    17:00-21:30  2  2.1.20' ה
    09:30-18:30  4  3.1.20 ' ו

    09:30-18:30  4  4.1.20ש 
  

  :תקציר תקנון

  )BYEיש מפגשים משולשים למניעת , קבוצות 7במידה ויש . (ידיים עם מסכים 14משחקים מפגשים של 

 2, 1כ התוצאה מול מקום "אח. (קובעת תוצאות המפגש הישיר, במקרה של שיוויון בין הקבוצות במקום רלוונטי
  )'וכו

  .פ התקנון הנהוג במשחקי הליגה"לשלב הבא ע C/Oקבוצות מקבלות 

  .3-4בוחר את היריב שלו מבין המקומות  1בתום השלב הראשון מקום 

סגמנטים  6משחקים מפגשים של . הקבוצות הראשונות בשלב המוקדם 4חצי גמר וגמר בין : שניסוף שבוע 
  . ידיים 14באורך 

  :לוח זמנים

  שלב  ות משחקשע  מספר מפגשים  תאריך
  1-2חצי גמר   17:00-21:30  2 15.1.20' ד
  3-4חצי גמר   17:00-21:30  2  16.1.20' ה
  1-2חצי גמר   09:30-13:45  2  17.1.20 ' ו
  1-2גמר   14:15-18:30  2  17.1.20 'ו

  3-6גמר   09:30-18:30  4  18.1.20 'ש
  

   



  סניוריםנבחרת  –תוכנית משחקי המבחן 
  

  .זוגות 12משתתפים 

  .א"בורדים כ 10מפגשים בני  11של   Round Robinמשחקים סיבוב . זוגות 8- מתבצע צמצום ל: שבוע ראשון סוף

  :לוח זמנים

  שעות משחק  מספר מפגשים  תאריך
  17:00-21:30  3  2.1.20' ה
  10:00-16:30  4  3.1.20 ' ו

  10:00-16:30  4  4.1.20ש 
  

  תקציר תקנון

  .לסוף השבוע השניהזוגות הראשונים ממשיכים  8

  .VP-הזוגות ממשיכים עם תוצאת סוף השבוע הראשון ב

  

  .בין כל הזוגות Double-Round-Robinמשחקים . זוגות 8-מתבצע צמצום ל: שניסוף שבוע 

  .א"בורדים כ 10מפגשים בני  14כ "סה

  :לוח זמנים

  שעות משחק  מספר מפגשים  תאריך
  17:00-23:00  4  16.1.20' ה
  10:00-18:00  5  17.1.20 ' ו

  10:00-18:00  5  18.1.20 'ש
  

  )3על מקום ( :שבירת שוויון

 .תוצאות שלושת המפגשים הישירים בין הזוגות המעורבים )1(
 .תוצאת השלב השני )2(
  .המקום השני עד להכרעה, התוצאה מול המקום הראשון )3(

  

   



  נשיםנבחרת  –תוכנית משחקי המבחן 
  

  .זוגות 4משתתפות 

  .א"בורדים כ 10מפגשים בני  3של   Round Robinמשחקים שלושה סיבובי : ראשוןסוף שבוע 

  :לוח זמנים

  הערות  שעות משחק  מספר מפגשים  תאריך
    10:00-16:30  4  3.1.20 ' ו

    10:00-16:30  4  4.1.20ש 
  

  תקציר תקנון

  .המשחקים אותם הלוחותלוקחים את תוצאות משחקי הסיניורים , לחישוב הממוצעים עבור המפגשים השונים

  . בסבב השלישי נערך בסוף השבוע השני 9מפגש 

  .א"בורדים כ 10מפגשים בני  3של   Round Robinמשחקים שלושה סיבובי : שניסוף שבוע 

  :לוח זמנים

  הערות  שעות משחק  מספר מפגשים  תאריך
    10:00-18:00  5  17.1.20 ' ו

    10:00-18:00  5  18.1.20 'ש
  

  

  

  


