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 2220 המעורבים המבחן לנבחרת תנאי תחרות למשחקי 
 

 תאריכי התחרות 
 

 שלב  שעות יום תאריך 

 1-2ים  מקטע –חצי גמר  17:00-21:30 ה 12/5/22

 3-5ים  מקטע –חצי גמר  09:30-16:15 ו  13/5/22

 1 מקטע –גמר  16:30-18:30 ו  13/5/22

 2-5ים  מקטע –גמר  09:30-18:30 ש 14/5/22

 

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

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

 החוקה )על פי סדר זה(.או יובאו להכרעת ועדת  

 ע"פ הרשימה המצורפת מטה: קבוצות  4משתתפות  .2

 
 חברי הקבוצה  #

 דניאלה בירמן  –זק יניב  –מיכל נוסצקי  –אסף לנגי   –נטלי סעדה  –אילן ברקת  1

 שמשון הורוביץ  –נורית גרייצר -ישראל ידלין   –אורית מורן   –איליה גולדפרב  –גיא ממן  2

 עופר הרמתי  –רותי פורת  –בני אברמוב  –ורדה אברמוב  –מריקה זינגר  –אהוד פרידלנדר  3

 מתילדה פופלילוב   –ינון לירן  –פז כץ  –מיכאל בראל  4

 

הבחירה תיעשה על ידי  מתוך משתתפי משחקי המבחן,  תעשה  במידת הצורך בחירת הזוג השלישי  .3

 ועדת סגל משיקוליה ותוך שמיעת עמדתם של הזוגות המרכיבים את הקבוצה המנצחת.

שחקן/זוג שהודיעו שאינם יכולים להשתתף( יבטל את הזכות לייצוג של  שינוי בהרכב הקבוצה )למשל  .4

הקבוצה כולה באליפות עולם ואליפויות אחרות וההחלטה על קביעת הקבוצה תוחזר לידי ועדת הסגל  

 שתקבע את הנבחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

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

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

תיעוד, בקרה   לידיעתכם, חלק מהשולחנות )כולל השחקנים, ההכרזות והקלפים( מצולמים לצרכי .6

ושידורי לייב באינטרנט לפי הצורך. השתתפותכם בתחרות מהווה הסכמה לשימוש ההתאגדות  

 בצילומים אלו. 

http://bridge.co.il/pages/raanana-regs.pdf
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 שיטת התחרות 
 עם שלבי חצי גמר וגמר.  KOהתחרות תתקיים בשיטת   .7

 שתערך לפני פתיחת התחרות  הגרלההשיבוץ למשחקי חצי הגמר תעשה ב .8

יתמודדו  בשלב הגמר  לוחות. 14מקטעים של  5הקבוצות יתמודדו במפגש של בשלב חצי הגמר,  .9

המצטבר של   IMP-. הניצחון במפגש יקבע לפי מספר הידיים 14של מקטעים  5  שלהקבוצות במפגש 

 הקבוצות במהלך כל המקטעים.

מודחות  הקבוצות המנצחות במשחקי חצי הגמר, יעלו למפגש הגמר. המפסידות במפגשי חצי הגמר  .10

 מהתחרות. 

 זכויות הישיבה למפגשים והמקדמה מפורטים בהמשך. .11

 לוחות, במידה ולא הושגה הכרעה.  3משוחקת הארכה של   במקרה של שוויון בתום מפגש, .12

 מקטעים בשלב הגמר.  2מקטעים בשני שלבי התחרות, מתוכם לפחות  4כל שחקן חייב לשחק לפחות   .13

 

 המשכיות 
 

 . 2022לאליפות אירופה   למעורביםנבחרת ישראל הגמר תוכרז כהקבוצה המנצחת במפגש  .14

במקום המזכה במדליה באליפות אירופה,  במידה והנבחרת תסיים : 2023אליפות העולם לקבוצות  .15

במקרה אחר בו הנבחרת תעפיל לאליפות  תייצג את ההתאגדות באותו הרכב באליפות העולם. היא 

המשתתפת לידי ועדת הסגל ללא כל זכות לקבוצה ששיחקה באליפות  , תועבר קביעת הנבחרת העולם

 אירופה. 

 

 זכויות ישיבה 
 הקבוצה הביתית בכל מפגש תיקבע בהגרלה שתערך עם פתיחת המשחקים.   .16

תהיה הקבוצה המארחת )זכאית להתיישב מאוחר יותר(  במשחקי חצי הגמר והגמר הקבוצה הביתית  .17

 . הראשון ואורחת במקטעהשני  במקטע

מקטעים מתוך שלושת המקטעים האחרונים.    2-או ב  1-בתבחר אם להיות המארחת הביתית הקבוצה  .18

היא מעדיפה   5-ו  4, 3הקבוצה שתארח מקטע בודד, תהיה זכאית לבחור באיזה מקטע מבין מקטעים  

 להיות המארחת. 

 כנגד אותו הזוג. ים רצופים.  ניתן להמשיך ולשחק מקטע: אין הגבלה לגבי ישיבה בהבהרה
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 וקנסות  ערעורים
תתאפשר הגשת ערעור על החלטת מנהל התחרות,   לאבהתאם להחלטת ועדת החוקה, בתחרות זו  .19

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

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

במקרים בהם השחקן חש כי הנוהל לא בוצע כראוי יוכל למלא טופס בקשה   בקשה לבחינה מחדש: .20

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

 המטפל(. 

 זמן ערעורים:  .21

 דקות מרגע שהחישוב הרשמי היה זמין לבדיקה.   30עד  -  על החלטת מנהל תחרות .א

 יפורסם בסמוך למועד התחרות.  – תעל הקלדת תוצאו .ב

 
קנסות שיצברו     .תעריפי הקנסות המנהלייםטבלת יושתו על המשתתפים בהתאם ל –קנסות  .22

 הקבוצות בשלב חצי הגמר יגררו גם לשלב הגמר. 

בשל התנהגות לא הולמת. החלטה   למנהל התחרות סמכות להורות על פסילת שחקן ומכאן פסילת זוג .23

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

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

