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 1202 מועדוניםאליפות ישראל ללתחרות תנאי תחרות 

 לוח זמנים 
 

 מושב שעות יום תאריך

 1 09:30-11:45 שישי  31/12/21

 הפסקה  31/12/21

 2 12:00-14:15 שישי  31/12/21

 כללי
 

 . זוגותלתחרות הנחיות אלה משלימות את התקנון הכללי  .1

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

הזוגות   .זכאים להשתתף בתחרות נציגי המועדונים לפי הקצבה בעקבות אליפויות שנערכו במועדונים .3
 בלבד שבו שיחקו בתחרות במועדון. לא יאושרו החלפות בתחרות זאת.  המקוריראשיים לשחק בהרכב 

לאור אילוצי הקורונה. השחקנים מחויבים להישמע   החלטות ההתאגדות התחרויות יתנהלו על פי  .4
, הפרת הנהלים וההנחיות תגרור  להנחיות אלו )שימוש במסכים/מפרידים, שימוש במסיכות וכו'(

ענישה ואף הרחקה מהתחרות ופסילת תוצאות. מסמך זה מתעדכן באופן שוטף לפי הנחיות הקורונה  
 .  העדכניות

 שיטת המשחקים 
 

 לוחות.  18התחרות תחולק לשני מושבים בני  .5

 . בוטום(-)טופ Match-Pointsשיטת החישוב היא  .6

 המושבים. תבוצע העברת קווים בין שני  .7

   1VPכל זוג חייב להיות מצויד בכרטיס שיטות תיקני חדש. על העדר כרטיס יוטל קנס אוטומטי של   .8
על כל פעם נוספת שבה ימצא הזוג ללא כרטיס שיטות ממולא   2VP-מתוצאת מושב בפעם ראשונה ו

קישור להורדת כרטיס שיטות  כנדרש. מנהל התחרות יערוך בדיקה יזומה של כרטיסי השיטות. מצ"ב 

 .תקני 

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

על  מערב -דרום אחראי על הקשת התוצאות במסופון הברידגמייט, והזוג במזרח-הזוג היושב בצפון .10
 אישור התוצאה. אחריות על הקשת כל התוצאות תוטל על שני הצדדים. 

 שובר שוויון
 יותר השוויון בסדר הבא:, יםנ זוגות באחד משלושת המקומות הראשובין במקרה של שוויון בניקוד  .11

 הזוג שקיבל קנסות נמוכים יותר במהלך התחרות.  .א

 היריבים נגדם שיחק הזוג בפועל(התוצאות של סה"כ של הזוג ) Swiss Points-סה"כ ה .ב

 תוצאת המפגש הישיר בין הזוגות )אם היה(.  .ג

 מספר הלוחות בהם עבר הזוג את הממוצע.  .ד

 השוואת כל לוח בנפרד ובדיקה מי השיג תוצאה גבוהה יותר בכל לוח.  .ה

 ישאר בעינו. שאינו בין שלושת הראשונים לא ישוויון במקום  .12

 

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

תתאפשר הגשת ערעור על החלטת מנהל התחרות.   לאבהתאם להחלטת ועדת החוקה, בתחרות זו  .13
מנהל התחרות מחויב לקיום נוהל התייעצות עם מנהל התחרות הראשי ו/או מנהל תחרות בכיר  

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

לא בוצע כראוי יוכל למלא טופס בקשה   נוהלבמקרים בהם השחקן חש כי ה :בקשה לבחינה מחדש .14
  100לבחינה מחדש שיופנה ליו"ר ועדת חוקה באמצעות מנהל התחרות או רמ"ד ספורט. יש להפקיד 

 ₪. הסכום יוחזר לפי שיקול דעת הגורם המטפל. 

 זמן ערעורים:   .15

יש להודיע על הכוונה לערער עד שעתיים לאחר תום יום התחרות.    – על החלטת מנהל תחרות .א

 שעות להשלים את טופס הבוררות לאחר קבלתו ממנהל התחרות. 24יינתנו   למערערים

 שעות מתום יום התחרות.  24 – על הקלדת תוצאות .ב

המעודכנים שיפורסמו בסמוך למועד   למפתחות הקנסותיושתו על המשתתפים בהתאם   –קנסות  .16

 . התחרות

 
 מן ופרסים  נקודות א 

 הזוגות שתוצאתם הכוללת תהיה מעל הממוצע יזכו בנקודות אמן ארציות.  .17

 פלת נקודות האמן אותן קיבלו באותו השלב. כ הזוגות שזכו בנקודות ארציות בשלב הסניפי, יזכו לה .18

 
 צילום בתחרות 

לצרכי תיעוד, בקרה  לידיעתכם, חלק מהשולחנות )כולל השחקנים, ההכרזות והקלפים( מצולמים  .19

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

 בצילומים אלו. 

 
 פרסים 

 יזכו בפרסים כספיים ע"פ הפירוט:   בשלושת המקומות הראשוניםהזוגות  .20
 ₪  1,500: 1מקום  •
 ₪  1,000: 2מקום  •
 ₪  500: 3מקום  •

 

 

 

 אסף עמית 

 רמ"ד ספורט 


