
 מדור ספורט  התאגדות ישראלית לברידג' 

 
 16/3/22מהדורת  1 י הגמר שלב – 2022אליפות זוגות מעורבים תנאי תחרות 

 2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים תקנון  
 חצי הגמר והגמר ישלב

 

 לוח זמנים 
 

 מושב שעות שלב  יום תאריך

 1 09:30-12:30 חצי הגמר  שישי  18/3/22

 ה הפסק  שישי  18/3/22

 2 13:00-16:00 חצי הגמר  שישי  18/3/22

 1 09:30-12:40 גמר א+ב  שבת 19/3/22

 הפסקה  שבת 19/3/22

 2 13:00-16:00 גמר א+ב  שבת 19/3/22

 כללי
 הנחיות אלה משלימות את התקנון הכללי לתחרות זוגות.  .1

או   White Book-או ע"י ה EBL-סוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון הכללי יטופלו על פי התקנון של ה .2
 יובאו להכרעת ועדת החוקה )לפי סדר זה(.

 וסגניהם.   2022אלופי ישראל לזוגות מעורבים לקבוע את  השלב הזהמטרת  .3

   . בלבד 2022חברי ההתאגדות בתוקף לשנת לההשתתפות בשלבי חצי הגמר והגמר שמורה  זכות  .4

לאור אילוצי הקורונה. השחקנים מחויבים להישמע להנחיות   החלטות ההתאגדות התחרויות יתנהלו על פי  .5

 אלו )שימוש במסכים/מפרידים, שימוש במסיכות וכו'(. 

 המשחקים שיטת 
וחברי    2019י הארץ משנת זוגות שהעפילו מהשלב המחוזי, ובנוסף אלופ  45זוגות.  46-בתחרות משתתפים כ .6

 . 2022נבחרת ישראל לזוגות מעורבים 

   Top-Bottom (MP.) שיטת החישוב התחרות הינה .7

 . מתפרסמים בנפרדלוח הזמנים סדר הישיבה ו פירוט הזוגות המשתתפים,   .8

 שיטת התחרות:  .9

 :שלב חצי הגמר .א

i.  לוחות. בין המושבים   24בשלב חצי הגמר ישחקו כל הזוגות בבית אחד משותף שני מושבים של
 תבצע העברת קווים בין הסקציות. 

ii.   הארצי של שלב המוקדמות. ההושבה והחלוקה לסקציות תתבצע לפי הדירוג 

iii.  מהתוצאה הכללית של שלב חצי הגמר.    20%תוצאת שלב המוקדמות מהווה מקדמה בשיעור של
בין המקדמה והתוצאות בחצי הגמר(. הזוגות ששוחררו מהשלב המחוזי, יזכו   1:4)יחס של 

 בדירוג הארצי בשלב המוקדמות. 10למקדמה כמו מקום  

iv. 18 עלו לגמר א'. יתרת הזוגות ישחקו בגמר ב'. הזוגות הראשונים בחצי הגמר, י 

http://bridge.co.il/pages/raanana-regs.pdf
http://bridge.co.il/pages/federation-events.php
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 :א' גמר .ב

i. 18   לוחות כנגד כל אחד משאר   3  לוחות, כך שכל זוג משחק 24/27מושבים של  2ישחקו הזוגות
 הזוגות בגמר. 

ii. שלב חצי הגמר. התוצאות סדר הקווים ע"פ  2-הזוגות יחולקו ל 

iii.  שיטת התנועה תהיהInterwoven Howell+Mitchell . 

iv.  מהתוצאה הסופית בגמר )משקל המקדמה   25%מקדמה בשיעור של תוצאת חצי הגמר מהווה
 .כמשקל כל אחד מהמושבים בגמר(

 :גמר ב' .ג

i.  לוחות.  24מושבים של  2הזוגות ישחקו 

ii. שלב חצי הגמר. בתוצאות סדר פ סקציות ע" 2-השחקנים יחולקו ל 

iii.  יה שיטת התנועה תהHowell+Mitchell בתחרות., בהתאם למספר הסופי של משתתפים 

iv.  מהתוצאה הסופית בגמר )משקל המקדמה   25%תוצאת חצי הגמר מהווה מקדמה בשיעור של
 .כמשקל כל אחד מהמושבים בגמר(

 יודגש כי: .10

יובהר כי לא יאושרו החלפות . ששיחקו במוקדמות מקורייםאך ורק לזוגות עלייה ניתנות הזכויות  .א
 . שחקנים בין השלבים השונים

ההשתתפות בגמר ב'  גם (. 19/3-ה ( לגמר )בשבת18/3-ה שלב חצי הגמר )בשישילא יורשו פרישות בין  .ב
 היא חובה. 

 שוויון  תרישב
בשלב הגמר   הראשוניםאחד משלושת המקומות תתבצע רק במקרה של שוויון בין זוגות ב  שבירת שוויון .11

 השוויון: סדר התרת   .לבית גמר א' במקום הקובע עלייה או

של הזוגות המעורבים בכל המושבים. )הסעיף תקף לשלב חצי הגמר וגמר   Swiss Points-כ הסה" .א
 ב' בלבד( 

 סה"כ הניקוד שהושג בתוצאות המפגשים הישירים בין הזוגות המעורבים בשוויון.  .ב
 הזוג שקיבל קנסות נמוכים יותר במהלך התחרות.  .ג
 ניצחונות כנגד זוגות אחרים בכל סיבובי התחרות.מספר ה .ד
 השיג תוצאה גבוהה יותר בכל לוח.ספירת הפעמים שזוג  בנפרד והשוואת כל לוח  .ה
 .הגרלה )לצורך עלייה לבית א' בלבד( .ו

 שוויון במקום אחר יישאר בעינו. .12

 ערעורים 
מנהל  . תתאפשר הגשת ערעור על החלטת מנהל התחרות לאבהתאם להחלטת ועדת החוקה, בתחרות זו  .13

ובנוסף   התחרות הראשי ו/או מנהל תחרות בכירהתחרות מחויב לקיום נוהל התייעצות עם מנהל 
 .החלטתו הינה סופית  .שחקנים ברמה המתאימה לנשוא הערעור התייעצות לפי צורך עם

לא בוצע כראוי יוכל למלא טופס בקשה   נוהל: במקרים בהם השחקן חש כי הבקשה לבחינה מחדש .14
₪.  100. יש להפקיד "ד ספורטבאמצעות מנהל התחרות או רמ  לבחינה מחדש שיופנה ליו"ר ועדת חוקה

 הסכום יוחזר לפי שיקול דעת הגורם המטפל. 

 : זמן ערעורים .15

קות מרגע שהחישוב  ד 30, עד  וטעויות בהקלדת התוצאות למסופונים  מנהל תחרות החלטתעל  .א
)ככלל לא יתבצעו תיקוני הקלדה אלא במקרים   .לאחר תום כל מושב  הרשמי היה זמין לבדיקה

 דעת מנהל התחרות(  חריגים ועל פי שיקול
    התוצאות:וקליטת  על תקלות בהקלדת  .ב

a.  19:30עד יום שישי בשעה   –על תוצאות חצי הגמר . 
b.  20:30יום שבת בשעה עד   -על תוצאות הגמר . 



 מדור ספורט  התאגדות ישראלית לברידג' 

 
 16/3/22מהדורת  3 י הגמר שלב – 2022אליפות זוגות מעורבים תנאי תחרות 

 הנחיות מיוחדות לשחקנים 

מתוצאת    1%כל זוג חייב להיות מצויד בכרטיס שיטות תיקני חדש. על העדר כרטיס יוטל קנס אוטומטי של   .16
על כל פעם נוספת שבה ימצא הזוג ללא כרטיס שיטות ממולא כנדרש. מנהל   2%-מושב בפעם ראשונה ו

 .קישור להורדת כרטיס שיטות תקניהתחרות יערוך בדיקה יזומה של כרטיסי השיטות. מצ"ב  

. במקרה של ספק פנה למנהל התחרות או  אסורים בשימוש –תווית חומה  " והסכמיHUMשיטות הכרזה " .17
 פנה כמה ימים מראש לרמ"ד ספורט. 

התוצאות במסופון  את   יקיש(, Howellדרום בתנועות מסוג -הזוג היושב באופן קבוע בשולחן )או הזוג בצפון .18
 התוצאה. אחריות על הקשת כל התוצאות תוטל על שני הצדדים. יאשר את הברידגמייט, והזוג השני 

ושתו קנסות  י של נוהל אחר של התחרות  הפרה  התנהגות בלתי הולמת, אי עמידה בזמנים או במקרה של  .19
 .תעריפי הקנסות בתחרויות זוגותבהתאם לפרסום ב

 ונקודות אמן  פרסים
 הזוגות הראשונים בגמר א יזכו בפרסים:  .20

 ₪   2,500: 1מקום  •

 ₪   1,500: 2מקום  •

 ₪  1,000: 3מקום  •

 .פרסום בנספחובינלאומיות יוענקו לפי הנקודות אמן מקומיות, ארציות  .21

 צילום בתחרות 

לידיעתכם, חלק מהשולחנות )כולל השחקנים, ההכרזות והקלפים( מצולמים לצרכי תיעוד, בקרה ושידורי   .22
. השולחנות המצולמים וההחלטה על שימוש בהם ייעשו על פי צרכי  אינטרנטהעלאת השידורים ל / לייב

 השתתפותכם בתחרות מהווה אישור וידיעה לכך.  .  והחלטת ההתאגדות

 

 

 
 
 

  אסף עמית
 רמ"ד ספורט 
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