
 מדור ספורט  התאגדות ישראלית לברידג' 

 
 1/2/21מהדורת  1 2021 אונליין  אליפות ישראל לזוגות מעורביםתנאי תחרות 

 1202אונליין  לזוגות מעורבים אליפות ישראל  תקנון  
 

 לוח זמנים 
 

 מושב שעות שלב  יום תאריך

12:00-09:00 חצי גמר  שישי  5/2/21  1 

 הפסקה  שישי  5/2/21

16:00-13:00 חצי גמר  שישי  5/2/21  2 

2/21/19 2:001-10:00 גמר א+ב  שישי    1 

2/21/19  הפסקה  שישי  

2/21/19 15:00-13:00 גמר א+ב  שישי    2 

2:001-10:00 גמר א  שבת 20/2/21  3 

 הפסקה  שבת 20/2/21

15:00-13:00 גמר א  שבת 20/2/21  4 

 כללי
או   White Book-או ע"י ה EBL-סוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון הכללי יטופלו על פי התקנון של ה .1

 יובאו להכרעת ועדת החוקה )לפי סדר זה(.

 יהיו בתוקף פרט לסייגים הבאים:  קנסות מנהליים תעריפי .2

 שימוש בצאט שולחן או צאט פרטי עם מנהלי התחרות.  .א

שיקול דעת מנהל התחרות ובהתאם  החלת קנסות בגין איחורים או משחקים איטיים יתנו לפי  .ב
 . BBO-לתעריפים המפורסמים, אך יתחשבו בתקלות טכניות ובתנאי המשחק ב

. זוגות עם שני שחקנים  בלבד 2021חברי ההתאגדות בתוקף לשנת ל ההשתתפות בתחרות שמורה זכות  .3
 .וכספם לא יוחזר  מאותו המין יפסלו, תוצאותיהם ימחקו

 . Fair Play-כללי הוכן  BBO-כללי המשחק בליין, יחלו בכל שלבי התחרות המתקיימים אונ .4

)זוגות שכבר שלחו כרטיס שיטות פטורים   EBL-של ה  העלות כרטיס שיטות מלאכל השחקנים נדרשים ל .5
על כל מושב בו לא יעלו את כרטיס השיטות   1%-מדרישה זו(. זוגות שלא ישלחו כרטיס שיטות יקנסו ב 

 . דף ההעלאהילוי כרטיס השיטות נמצאים בשלהם. כרטיס שיטות לדוגמא והסברים לאופן מ 

 אסורים בשימוש. במקרה של ספק פנה למנהל התחרות.  –י תווית חומה " והסכמHUM"שיטות הכרזה  .6

 עבור הכרזה שגויה או קלף ששוחק.   UNDOבתחרות זאת לא יותר לעשות  .7

 

  

http://bridge.co.il/pages/fines-teams.pdf
http://bridge.co.il/pages/bbo-regs.pdf
http://bridge.co.il/pages/bbo-regs.pdf
https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/online-regulations.pdf
https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/online-regulations.pdf
https://bridge.co.il/arwin/teams/pairs_cc.php
https://bridge.co.il/arwin/teams/pairs_cc.php


 מדור ספורט  התאגדות ישראלית לברידג' 

 
 1/2/21מהדורת  2 2021 אונליין  אליפות ישראל לזוגות מעורביםתנאי תחרות 

 

 חקים המששיטת 
 בוטום(.  -)טופ match-pointsשיטת החישוב בתחרות היא לוחות.  24מושבים של  2בחצי הגמר ישוחקו   .8

הזוגות הראשונים יעפילו   20ממוצע התוצאות שלהם בשני המושבים,  הזוגות ידורגו ע"פ בתום חצי הגמר  .9
 לגמר א'. שאר הזוגות יעלו לגמר ב'. 

חוקיים, ימחקו כל התוצאות של אותם הזוגות, והזוגות ששיחקו נגדם יזכו  במקרה של פסילת זוגות לא   .10
 לממוצע האישי שלהם באותו המושב. 

 במקרה של שוויון בתוצאה במקום הקובע עליה לגמר א' ידורגו הזוגות ע"פ הסדר הבא: .11

 של הזוגות המעורבים.  swiss points-סה"כ ה .א

 תוצאות מפגש ישיר בין הזוגות אם היה.  .ב

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

 לא ניתן לשחק עם שחקנים מחליפים בתחרות זאת.  .12

 גמר א'
 

על   tops 2הזוגות שיעפילו לגמר א' יקבלו מקדמה ע"פ הדירוג שלהם. המקום הראשון יזכה ביתרון של   .13
 רה לינארית ע"פ המיקום שלהם.המקום האחרון, כאשר יתר הזוגות יקבלו מקדמה בצו

הזוגות שעלו משלב חצי הגמר של האליפות. במקרה של פרישת זוג, יחליף אותו הזוג   20בתחרות משתתפים  .14
 הבא התור ברשימה. 

   לוחות בכל יוםHowell (38 )בורדים נגד כל אחד מהזוגות האחרים בתנועת  2סבבים של  2בגמר א' ישוחקו  .15
   של שעה.  באמצע המושב תתקיים הפסקה

ע"פ הסדר  זוגות ידורגו הבאחד משלושת המקומות הראשונים  במקרה של שיוון במספר נקודות הניצחון  .16
 )שאר השוויונות לא יותרו( :הבא

 תוצאות המשחקים הישירים בין הזוגות.  .א
 . הדירוג בשלב חצי הגמר .ב

, כנגד הזוגות שיפרשו ללא  (20/2-ה  שבתל 19/2-ה שישי ין יום )ב באמצע התחרות  הגמר לא יורשו פרישות  .17
יובהר כי לא יאושרו החלפות  . הודעה מוקדמת ינקטו סנקציות הכוללות פסילת ההישגים מהשלב המוקדם

 . שחקנים במהלך הגמר

 

 גמר ב'
 בגמר ב'.  20-זוגות שיוותרו על מקומם בגמר א' ויבחרו לשחק בגמר ב', יזכו למקדמה השווה למקום ה .18

על המקום   Topר ב' יקבלו מקדמה ע"פ הדירוג, כאשר המקום הראשון יזכה ביתרון של הזוגות שישחקו בגמ .19
 האחרון. 

 לוחות(  36לוחות כ"א. )סה"כ  18מושבים של   2הזוגות שיעפילו לגמר ב' ישחקו  .20

במקרה של שיוון במספר נקודות הניצחון באחד משלושת המקומות הראשונים ידורגו הזוגות ע"פ הסדר   .21
 יונות לא יותרו(הבא: )שאר השוו 

 של הזוגות המעורבים.  swiss points-סה"כ ה .א

 תוצאות מפגש ישיר בין הזוגות אם היה.  .ב

 סה"כ הבורדים בהם אחד הזוגות השיג תוצאה גבוהה יותר.  –בדיקה בכל הלוחות  .ג
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 1/2/21מהדורת  3 2021 אונליין  אליפות ישראל לזוגות מעורביםתנאי תחרות 

 

 ערעורים 
ובנוסף  או מנהל תחרות בכיר /מנהל התחרות מחויב לקיום נוהל התייעצות עם מנהל התחרות הראשי ו  .22

 .  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  .23
הסכום יוחזר לפי שיקול דעת   ₪. 100יש להפקיד הל התחרות או רמ"ד ספורט. חוקה באמצעות מנ תועד

 הגורם המטפל. 

   .לאחר תום כל מושב היה זמין לבדיקהפורסם  קות מרגע שהחישוב הרשמי  ד 30: זמן ערעורים .24

 

 
  אסף עמית

 רמ"ד ספורט 
  

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


 מדור ספורט  התאגדות ישראלית לברידג' 

 
 1/2/21מהדורת  4 2021 אונליין  אליפות ישראל לזוגות מעורביםתנאי תחרות 

 1202באליפות זוגות מעורבים אונליין נקודות אמן נספח: 
 

 גמר א:
 

 נא"ב נא"א  דירוג

1 5 3 

2 5 2 

3 3 2 

4 5 1 

5 3 1 

6 6   

7-8 5   

9-10 4   

11-13 3   

14-16 2   

17-20 1   
 

 
 :גמר ב

 

 נא"א  דירוג 

1 6 

2-3 5 

4-5 4 

 3 10%עד 

 2 30%עד 

 1 עד הממוצע 
 

 מוקדמות:
 

 נא"א  דירוג 

1-4 5 

5-8 4 

20%עד   3 

 2 35%עד 

 1 עד הממוצע 

 
 


