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 2021 המעורבים המבחן לנבחרת תנאי תחרות למשחקי 
 

כל המשתתפים במשחקי המבחן מחוייבים לאשר בכתב/במייל כי קראו את המסמך הזה וכי הם  

 מקבלים על עצמם את הכתוב.

 

 
 תאריכי התחרות 

 

 לוחות שלב  מקטעים  שעות יום תאריך 

 14 מחומשמפגש  1 17:30-19:15 ה 22/7/21

 הפסקה  ה 22/7/21

 14 מחומשמפגש  2 19:30-21:15 ה 22/7/21

 14 מחומשמפגש  3 09:30-11:15 ו 23/7/21

 הפסקה  ו 23/7/21

 14 מחומשמפגש  4 11:30-13:15 ו 23/7/21

 הפסקה  ו 23/7/21

 14 מחומשמפגש  5 13:45-15:30 ו 23/7/21

 הפסקה  ו 23/7/21

 14 מחומשמפגש  6 15:45-17:30 ו 23/7/21

 16 גמר 1 09:30-11:30 ש 24/7/21

 הפסקה  ש 24/7/21

 16 גמר 2 11:45-13:45 ש 24/7/21

 הפסקה  ש 10/7/21

 16 גמר 3 14:15-16:15 ש 24/7/21

 הפסקה  ש 10/7/21

 16 גמר 4 16:30-18:30 ש 24/7/21
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 כלליא. 

סוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון   קבוצות.הנחיות אלה משלימות את התקנון הכללי לתחרות   .1

החוקה )לפי  או יובאו להכרעת ועדת   White Book-או ע"י ה  EBLהכללי יטופלו על פי התקנון של 

 סדר זה(.

 מטה: ע"פ הרשימה המצורפת קבוצות  5ות משתתפ .2

 חברי הקבוצה  #

 איציק עזרא -  ורדה אברמוב - נורית גרייצר   - שמשון הורוביץ - סוניה מרק -  מיכה מרק 1

 גיא ממן   –ינון לירן   - לונשטיין אילנה   -  לידור אורן   - כץ פז  - מיכאל בראל 2

 רזאן מולכו  –יוסי אנגל  -  מיכל נוסצקי   - דורון ידלין  -  אורית מורן - ישראל ידלין  .3

 אילן ברקת  - יניב זק  - רון פכטמן - נגה טל  - נטלי סעדה - רוני בר  .4

 עמית וינקלר  -  עופר הרמתי - פורת-רותי לויט - דניאלה בירמן .5

 גמר. שלב ו בפורמט ליגהשלב מוקדם התחרות מתקיימת בשני שלבים:  .3

 חובת השתתפות:   .4

שליש מכלל   שחקנים, כל אחד מהשחקנים נדרש לשחק לפחות 6-בקבוצות המורכבות מ .א
 , מתוכם לפחות שני סגמנטים בשלב הגמר.  כולה בתחרותהלוחות 

 קבוצה שלא כל חבריה ישחקו כנדרש תיפסל כולה. .ב

 לא יאושרו מחליפים בתחרות. .ג
לידיעתכם, חלק מהשולחנות )כולל השחקנים, ההכרזות והקלפים( מצולמים לצרכי תיעוד, בקרה   .5

ש ההתאגדות  ושידורי לייב באינטרנט לפי הצורך. השתתפותכם בתחרות מהווה הסכמה לשימו

 בצילומים אלו. 

. השחקנים מחויבים להישמע  על פי החלטות ההתאגדות לאור אילוצי הקורונה  יתנהלוהתחרויות   .6

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

 

 שיטת קביעת הנבחרת. ב

שתתקיים   אונליין משחקי המבחן בחודש יולי ייקבעו את הנבחרת המייצגת לאליפות אירופה  .1

 . 2021באוגוסט 

אליפות אירופה למעורבים עבור ישראל   נבחרתכ תקבע  המנצחת הקבוצה  המרכיבים את זוגות ה .2

2021.   

 זוגות:  2קבוצה הכוללת   .3

כלל  זוגות, תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוג שלישי מבין  2במידה והקבוצה הזוכה תכלול  ✓

 . הזוגות המשתתפים במשחקי המבחן

הזוג השלישי הנבחר, רשאי לסרב להצטרף לקבוצה. במקרה זה תוכל הקבוצה לבחור זוג אחר   ✓

 זוגות.  2או להשתתף כנבחרת של  במשחקי המבחןמבין הזוגות שהשתתפו 

זוג השלישי ייבחר על ידי הנבחרת באישור ועדת הסגל לה זכות קביעה סופית על זהות הזוג  ה ✓

 השלישי, ללא צורך בנימוק. 

 בכל מקרה לא ייבחר זוג שלישי שלא שיחק במשחקי המבחן.  ✓

קבוצה/זוג שייבחרו לייצג את הנבחרת באליפות אירופה אונליין מחוייבים לשחק את האליפות   .4

 בע )המשחקים יתקיימו בארץ, ככל הנראה בבית ההתאגדות(.ממקום המשחקים שנק
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  מעורבים באליפות הארץ לזוגותתנאי להשתתפות בנבחרות ישראל ובמשחקי המבחן הוא השתתפות  .5

 .(ישנו סעיף המתייחס בפירוט לנושא זה בהמשך המסמך )

של  ודיעו שאינם יכולים להשתתף( יבטל את הזכות שהשינוי בהרכב הקבוצה )למשל שחקן/זוג  .6

לייצוג באליפות אירופה וההחלטה על קביעת הקבוצה תוחזר לידי ועדת הסגל שתקבע  הקבוצה כולה 

 את הנבחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

 . המשכיות ג

- המוגדרים על ידי התסיים במקומות  והנבחרת  במידה: 2022אפריל -אליפות העולם לקבוצות מרץ .1

WBF העולם באליפות  הרכב באותו ההתאגדות  את תייצג היא העולם  לאליפות  כמזכים להעפלה  .

ת קבוצות מאליפות  העפלה בגין פרישתתקיים במידה והנבחרת תסיים במקום שאיננו מזכה אך 

יפות  ללא כל זכות לקבוצה ששיחקה באל לידי ועדת הסגל  המשתתפת , תועבר קביעת הנבחרתהעולם

 . אירופה

ודיעו שאינם יכולים להשתתף( יבטל את הזכות לייצוג  שהשינוי בהרכב הקבוצה )למשל שחקן/זוג  .2

וההחלטה על קביעת הקבוצה תוחזר לידי ועדת   עולם ואליפויות אחרותבאליפות  של הקבוצה כולה 

 הסגל שתקבע את הנבחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

  לבין  העולם אליפות  בין והמשכיות  זיקה אין  הכללי העקרון פי על: 2022אליפות אירופה לקבוצות  .3

נקבע כי  . על חודשיים בלבד  שתי האליפויות צפוי לעמודבין  ההפרש  2022 בשנת .אירופה אליפות

תייצג את ישראל באליפות אירופה שתתקיים   2022 הראשונות באליפות העולם 8- נבחרת שתסיים ב

תחזור ההחלטה לקביעת הנבחרת  תסיים במיקום נמוך מכך,  במידה והנבחרת .2022בחודש יוני 

 לוועדת הסגל. 

בקיום אחת תחרויות   (לקטן או גדו) , שינוי או ביטולתזוזה  כל. במועדן לא יתקיימו והתחרויות במידה .4

  החלטות נוספות ו/או שונות.   או בתנאי התחרויות יובילו לקיום ישיבה נוספת של ועדת הסגל וקבלת

  חדשים מבחן משחקי הוועדה  תקיים, חודשים במספר תידחה העולם  ואליפות  במידה :לדוגמה

 ובדומה לכך.   2022באליפות אירופה יוני, להשתתפות 

 

 ד. מימון 

 יכוסו במלואן על ידי ההתאגדות.  2021אליפות אירופה אונליין הוצאות  .1

באופן זהה לאליפות הקודמת בקטגוריה, ההתאגדות תממן את דמי ההשתתפות באליפות העולם   .2

 . 2022עדכון סופי בנושא יינתן עם אישור תקציב . יתר ההוצאות באחריות הקבוצה. 2022לקבוצות  

 

 מעורבים    לזוגותהשתתפות באליפות הארץ . ה

 .מעורבים תנאי להשתתפות בנבחרות ישראל ובמשחקי המבחן הוא השתתפות באליפות הארץ לזוגות .1

ומהישיבות האחרונות שהובאו לידיעת    19.11.20בהמשך להחלטה מישיבה שנערכה בתאריך  .2

אנא היערכו בהתאם ועקבו   .2022למעורבים  כלל הזוגות מחויבים לשחק באליפות הארץ  שחקנים,ה

 . אחר התוכנית הספורטיבית השנתית

 ובכלל.  2022להשתתפות במשחקי המבחן שיתקיימו בשנת   תנאיהינה  המעורביםהשתתפות באליפות   .3

חייבים לשחק באליפות   (ובכלל) 2021 זוגות שנבחרו לנבחרת במשחקי המבחן שיתקיימו בחודש יולי .4

במידה   שייאבדו את הזכות להשתתף בנבחרת. זוגות אלו יקבלו פטור משלב המוקדמות המחוזי או

 . ויהיה כזה
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 מחומש מפגש  –חצי הגמר  משחקי . ו

לוחות נגד כל    7לוחות כל אחד. בכל מפגש ישוחקו  14של  מחומשיםמפגשים  6- בהקבוצות יתמודדו  .1

  84. )סה"כ דקות 53בורדים הוא לכל היותר  7, הזמן המוקצב לכל אחת משתי הקבוצות האחרות

   לוחות(

 מצטבר. IMP – המחומששיטת החישוב במפגש  .2

 מתחילת המשחק. דקות  53הקבוצות להתחיל לוח חדש לאחר תום  , לא יורשו בכל מחצית מפגש .3

 מהתחרות.  וודחי קבוצה שאר הגבוה יותר יעלו לשלב הגמר.  IMP-שתי הקבוצות שצברו את מספר ה .4

 , יוכרע השוויון ע"פ הסדר הבא: 3- ו 2במקרה של שוויון בין שתי הקבוצות במקומות   .5

 .IMP-תוצאות המפגשים הישירים בין הקבוצות ב  .א

 הקבוצה שניצחה ביותר לוחות במפגשים הישירים בין הקבוצות  .ב

 הקבוצה האחרונה שניצחה באחד המפגשים הישירים בין הקבוצות.   .ג

 

 גמר המשחק  . ז

 דקות משחק(  105)לכל מקטע מוקצבים   בורדים. 16של   מקטעים 4ישוחקו  .1

התוצאות בינה  מההפרש  IMP- מה 1/3תזכה למקדמה בשיעור של  חצי הגמרהקבוצה הראשונה בשלב  .2

 . IMP 16-המקדמה מוגבלת ל . לבין הקבוצה שסיימה במקום השני

בשלב הגמר, במידה והשוויון   IMPתזכה הקבוצה שצברה יותר  במקרה של שוויון בתום מפגש הגמר, .3

 בורדים נוספים בין הקבוצות עד להכרעה.  3ישוחקו נותר בעינו 

 

 ח. זכויות ישיבה 

דרום וזוג שיישב  - בשלבי חצי הגמר לא יהיו זכויות ישיבה. כל קבוצה תבחר בכל מפגש זוג שישב צפון .1

 .המחומשבמזרח מערב לכל אורך המפגש 

הקבוצה שסיימה במקום הגבוה יותר בשלב הליגה תבחר אם להיות המארחת בסגמנט הראשון או   .2

בין הסגמנט השלישי או הרביעי. הקבוצה היריבה תארח בשני הסגמנטים הנותרים. במידה ולא  והשני  

. )הקבוצה היריבה תתיישב  4  -ו  2התבצעה בחירה, הקבוצה שסיימה גבוה יותר תארח בסגמנטים 

   קודם(. 

 

 : אין הגבלה לגבי ישיבה בסגמנטים רצופים.  ניתן להמשיך ולשחק כנגד אותו הזוג. הבהרה
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 ת ומשמעת קנסו , ערעורים. ט

.  תתאפשר הגשת ערעור על החלטת מנהל התחרות לאבהתאם להחלטת ועדת החוקה, בתחרות זו  .1

  מנהל תחרות בכירמנהל התחרות מחויב לקיום נוהל התייעצות עם מנהל התחרות הראשי ו/או 

 החלטתו הינה סופית.  .שחקנים ברמה המתאימה לנשוא הערעור ובנוסף התייעצות לפי צורך עם

יוכל למלא טופס בקשה   ,חש כי הנוהל לא בוצע כראוי שחקןבמקרים בהם  בקשה לבחינה מחדש: .2

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

 המטפל(. 

 דקות לאחר שהחישוב הרשמי היה זמין לבדיקה.   30זמן ערעורים:  .3

 .תעריפי הקנסות המנהלייםטבלת יושתו על המשתתפים בהתאם ל –קנסות  .4

פסילת זוג/קבוצה( בשל התנהגות לא הולמת.  למנהל התחרות סמכות להורות על פסילת שחקן )ומכאן  .5

 החלטה כזו תתקבל פה אחד לאחר התייעצות עם יו"ר ועדת הסגל או נציג מטעמו. 

 

 

 בברכה,

 על החתום: _______________        ועדת הסגל. 

https://bridge.co.il/pages/fines-teams.pdf

