
 מדור ספורט  התאגדות ישראלית לברידג' 

 
 2/9/21מהדורת  1 2021 משחקי הדורותתנאי תחרות 

 1202משחקי הדורות  תקנון 
 

 לוח זמנים 
 

 מושב שעות יום תאריך

11:45-09:30 שישי  3/9/21  1 

 הפסקה  שישי  3/9/21

14:30-12:15 שישי  3/9/21  2 
 

 כללי
 . זוגותתקנון הכללי לתחרות הנחיות אלה משלימות את ה  .1

 . נהלי הקורונה והתו הירוק המעודכנותכל המשחקים מתנהלים תחת  .2

או   White Book-או ע"י ה EBL-ון של הסוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון הכללי יטופלו על פי התקנ  .3
 יובאו להכרעת ועדת החוקה )לפי סדר זה(.

 . יהיו בתוקף קנסות מנהליים תעריפי .4

 .  בלבד 2021חברי ההתאגדות בתוקף לשנת ל ההשתתפות בתחרות שמורה זכות  .5

שנה ומתקיים לפחות    20זוגות שהפרש השנים בין תאריכי הלידה שלהם עולה על זכאים להשתתף בתחרות  .6
 אחד מהתנאים הבאים: 

 או מאוחר יותר.  1996השחקן הצעיר נולד בשנת  .א

 שני השחקנים הינם קרובי משפחה.  .ב

מתוצאת    1%כל זוג חייב להיות מצויד בכרטיס שיטות תיקני חדש. על העדר כרטיס יוטל קנס אוטומטי של   .7
  על כל פעם נוספת שבה ימצא הזוג ללא כרטיס שיטות ממולא כנדרש. מנהל 2%-ב בפעם ראשונה ומוש

 . קישור להורדת כרטיס שיטות תקניערוך בדיקה יזומה של כרטיסי השיטות. מצ"ב  יהתחרות  

דרום אחראי על הקשת התוצאות במסופון הברידגמייט, והזוג  -ןבצפו ושב הזוג הי  /בשולחן הקבוע הזוג  .8
 מערב על אישור התוצאה. אחריות על הקשת כל התוצאות תוטל על שני הצדדים. -במזרח

 אסורים בשימוש. במקרה של ספק פנה למנהל התחרות.  –" והסכמי תווית חומה HUMשיטות הכרזה " .9

 המשחקים שיטת 
 .  בוטום(-)טופ Match-pointsלוחות, המשוחקים בשיטת חישוב  18שני מושבים בני  התחרות מחולקת ל .10

 תבוצע העברת קווים בין שני המושבים.   .11

)שאר   :ע"פ הסדר הבאזוגות ידורגו הבאחד משלושת המקומות הראשונים  תוצאה במקרה של שיוון ב .12
 השוויונות לא יותרו( 

 תוצאות המשחקים הישירים בין הזוגות.  .א

 משוקלל לשני המושבים  Swiss-Pointחישוב  .ב

 סה"כ הבורדים בהם אחד הזוגות השיג תוצאה גבוהה יותר.  –בדיקה בכל הלוחות  .ג

 הזוגות שתוצאתם הכוללת תהיה מעל הממוצע יזכו בנקודות אמן ארציות.   .13

  

http://bridge.co.il/pages/fines-pairs.pdf
http://bridge.co.il/pages/fines-pairs.pdf
http://bridge.co.il/pages/fines-pairs.pdf
http://bridge.co.il/pages/raanana-regs.pdf
http://bridge.co.il/pages/fines-teams.pdf
https://main.bridge.co.il/uploads/files/blank-wbf-cc-word.doc


 מדור ספורט  התאגדות ישראלית לברידג' 

 
 2/9/21מהדורת  2 2021 משחקי הדורותתנאי תחרות 

 ערעורים 
תחרות בכיר ובנוסף  או מנהל /מנהל התחרות מחויב לקיום נוהל התייעצות עם מנהל התחרות הראשי ו  .14

 .  התייעצות לפי צורך עם שחקנים ברמה המתאימה לנשוא הערעור

טופס בקשה לבחינה מחדש שיופנה ליו"ר   אלא בוצע כראוי, יוכל למל נוהלהבמקרים בהם השחקן חש כי  .15
הסכום יוחזר לפי שיקול דעת   ₪. 100יש להפקיד באמצעות מנהל התחרות או רמ"ד ספורט.  חוקה תועד

 הגורם המטפל. 

   .לאחר תום כל מושב היה זמין לבדיקהפורסם  קות מרגע שהחישוב הרשמי  ד 30: זמן ערעורים .16

 

 
  אסף עמית

 רמ"ד ספורט 

 

 

 

  

https://main.bridge.co.il/uploads/files/consultation-regulation.pdf
https://main.bridge.co.il/payments/forms/general

