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 חצי גמר+  מוקדמות זוגות פתוחהאליפות תקנון 

 , שהשחקן קרא את כל התנאים השתתפות בתחרות משמעה

 בקישור זהההתנהלות תהיה על פי הנוהל  .מקבל אותם ומתחייב לפעול על פיהם

 פרטי התחרות

 /11:3עד  /11:3ב   /1111111, יום חמישי - 1מושב מוקדמות  מועדי התחרות

 //:11עד  //:/1ב  /1311111, יום שישי - 1מושב מוקדמות 
 //:11עד  //:13ב  /1311111 ,יום שישי - 3מוקדמות מושב 

 //:13עד  //:/1ב  /1111111, שבת יום  - 1מושב חצי גמר   
 //:10עד  //:11ב  /1111111, שבת יום  - 1מושב חצי גמר   

 (/10-1211111-שבת ה-הגמר יערך בשישי)

' שם ומס
 תחרות 

 R.1  Championship penOIsrael   0211# 12/11/20 - 1מושב מוקדמות 
 R.2  Championship penOIsrael  1//0#  13/11/20- 1מושב מוקדמות 

 R.3  Championship penOIsrael  1/10# 13/11/20 - 3מושב מוקדמות 

 R.1 Championship penOIsrael  1/10# 11/2041/ - 1מושב חצי גמר 

 R.2 Championship penOIsrael  1/30# 11/2041/ - 1מושב חצי גמר 

 IBF FED שם המארח

מי יכול 
 ?להשתתף

לא . חובה להשתתף באותו הרכב   בתוקף חברי התאגדותשחקנים 
 לחצו כאן /1/1לחידוש חברות לשנת  .יאושרו מחליפים

 //1 זוגות ' מקס

מחיר 
 למשתתף

 ,   BBOהתשלום דרך אתר . עבור המוקדמות  למשתתף, למושב  7$
 ,   BBOהתשלום דרך אתר . עבור חצי הגמר  למשתתף, למושב 11$

 לחצו כאןלהסבר . לכל מושב בנפרדיש להירשם 

 I. M. P שיטת חישוב

 בורדים בכל מושב 12 –מוקדמות  כ בורדים"סה

 .בורדים בכל מושב 11 –חצי גמר 

 סיבובים בכל מושב 1 –מוקדמות  כמות סיבובים
 .סיבובים בכל מושב 11 –חצי גמר 

 (.זמן קצוב) דקות 0 בורדזמן לכל 

 

תוצאות 
 כלליות

המושבים הטובים מבין  1פ "התוצאות הכלליות של המוקדמות יחושבו ע

כ "יקבלו את סה, זוגות שיעדרו מאחד המושבים. השלושת המושבים
 . לא ניתן לשחק עם מחליף, התוצאות שלהם

כ הניקוד בשני "פ סה"התוצאות הכלליות של שלב חצי הגמר יחושבו ע

 .ללא מקדמה, המושבים

 

 אמן' חלוקת נק

  נקודות אמן ארציות יחולקו לזוגות שיסיימו מעל הממוצע בתוצאות הכלליות

 .של שלב המוקדמות וכן עבור התוצאות הכלליות של שלב חצי הגמר
  מ כמו בכל תחרות "נאיזכו בעבור תוצאות כל מושבBBO רגילה 

עליה בין 
 שלבים

 יקבע מספר המדויק ה)זוגות יעלו משלב המוקדמות לשלב חצי הגמר  01-כ
 (בהתאם להשתתפות במוקדמות ויפורסם למשתתפים

 11  הזוגות הראשונים יעלו לשלב הגמר במידה ויערך בצורה פרונטלית
הזוגות הראשונים יעפילו  /1, במידה וגם שלב הגמר יערך אונליין. ברעננה

-ההחלטה הסופית לגבי פורמט הגמר תפורסם ביום שישי ה .לשלב הגמר
 .בהתאם למגבלות הקורונה /1/11111

https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/online-regulations.pdf
https://main.bridge.co.il/payments/forms/renew
https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/bbo-paid-competitions.pdf
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 מידע ודגשים לגבי התחרות

אפשרות לעשות 

UNDO 

 קלף ששוחק1  יהיה לתקן הכרזהלא ניתן 

היה והמשיכו . TDיש לקרוא ל , והמתנגדים סרבו CLAIMאם בוצע  CLAIMאפשרות 
 .לא יהיה שינוי בתוצאה שתושג בשולחן, לשחק

תוצאות במהלך 
 התחרות

 ניתן לראות

אינן  BBOמובהר כי תוצאות ה .  בדף זה  פורסמווצאות יהת פרסום תוצאות
החישוב  שיטת לפישכן כל התוצאות מחושבות מחדש , סופיות
 ההתאגדות הנהוגה

onvention Cמילוי 
Card 

 . כרטיס שיטות מוכן לשליחה במיילל, מראשלדאוג זוג על כל 
 לחצו כאן

משחק ודגשים שיטת מלאו בפרופיל האישי שלכם   ,בנוסף

 .חשובים

אפשרות לעשות 

KIBITZ 

 (.יתאפשר בסיבוב אחרון )  לא ניתן

 לחצו כאן  – Alert-Selfתת הקפיד ליש ל lertAמתן 

קריאה למנהל 

 תחרות

 (.צד שמאל בתחתית החלון) Call TDבאמצעות כפתור 

יש  אם לשחקיש להמתין ולא  גיע מידאם מנהל התחרות לא ה
 .עשוי להיגרם לכם נזקחשש ש

ט 'יסטי בצ'אין להעביר מידע ברידג. רק עם חברי השולחן ט'אפשרויות צ
 .השולחן

  BBO-ההתנתקות מ

 בשל בעיה טכנית

 .עד להתחברותו מחדש אחרבשחקן שחקן שהתנתק יוחלף 

דקות לפני  1להיות מחוברים לפחות , על שני בני הזוג: שימו לב
לא אחרת המערכת  – Competitiveלאזור  תחילת התחרות

 .תשאב אתכם

דרך חנות )לסלולרי  BBOאפליקציית מומלץ גם להוריד את 
כך שבמקרה של הפסקת חשמל תוכלו להתחבר ( האפליקציות

 .מכשיר נייד אחר דרך הטלפון הנייד או

 (צד שמאל בתחתית החלון)שימו לב לזמן שנותר לסיבוב                                           משחק איטי 
למתן תוצאה מתוקנת ובנוסף משחק איטי של שחקן עשוי לגרום 

 .להרחקתו מהמשך התחרותעשוי לגרום 

אם  BBO-ט ב'ניתן לפנות למנהל התחרות בצ מהלך המשחקב בקשה לתיקון תוצאה 
למשל כאשר הופסק )התקבלה תוצאה שאינה תקינה לדעתכם 

 (.  'הבורד בגלל אי עמידה בזמנים וכד
מסיום ' ד 03ניתן לפנות עד , בבקשה לתיקון תוצאה

   .התחרות

בתחרות זו לא יתאפשר להגיש , בהתאם להחלטת ועדת החוקה ערעורים

מנהל התחרות מחויב לקיום . מנהל התחרותרעור על החלטת ע

או מנהל תחרות בכיר 1חרות הראשי ונוהל התייעצות עם מנהל הת

בנוסף התייעצות לפי צורך עם שחקנים ברמה המתאימה לנשוא ו

   .החלטתו הינה סופית. הערעור

                                      בקשה לבחינה מחדש השחקנים רשאים להגיש 

https://main.bridge.co.il/results/archive/107
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/Forms
https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/Self-Alert.pdf
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 (.בפסקה הבאהעל פי הפרטים )

בקשה לבחינה 
 :מחדש

יוכל למלא  ,במקרים בהם השחקן חש כי הנוהל לא בוצע כראוי

מרגע פרסום התוצאות ' ד /3עד , לבחינה מחדש  טופס בקשה

ועדת חוקה באמצעות ר "יופנה ליוהטופס . באתר ההתאגדות

 .לחצו כאןלטופס ערעור .  ד ספורט"רממנהל התחרות או 

יש לציין בפרטים עבור ) .בקישור זה₪  //1יש להפקיד , בנוסף

 (.  'בורד וכד, תאריך, איזו תחרות

רמים הדנים ישנה סמכות לחלט את הפקדון שימו לב כי לגו

לא ניתן לערער על . במידה והפנייה תתברר כקנטרית

  .החלטה לחילוט הפיקדון

 

 BBOדרך אתר  – ההרשמה לתחרותסדרי 

 $  BBולרכוש חבילת  BBOיש להתחבר לאתר  .1

על מנת שלא תצטרכו בכל , מומלץ לרכוש סכום התחלתי שיספיק לכם למספר תחרויות

 .אפשר לשלם גם על השותף בעת הרשמה לתחרות. פעם לרכוש מחדש לכל תחרות

 לחצו כאן$ BBלהסבר על רכישת חבילת 

 

 . שעתיים לפני תחילתההתחרות תופיע ברשימת התחרויות  – רישום לתחרות .1

בעת , שימו לב)". כל הקודם זוכה"הירשם אליה על בסיס ניתן יהיה ל לאחר הופעתהרק 

שאחרת ההרשמה  Competitiveבאזור , בני הזוג להיות מחוברים לאתר שניעל ההרשמה 

 . לא תתבצע

 .לחצו כאןההרשמה לתחרות תהליך להסבר על 

 

 ויש ללחוץ על 'ד 1פחות אתר לעל שני בני הזוג להיות מחוברים ל –לתחרות  התייצבות .3

Competitive  לתחרות כשזו תתחיל "ישאבו"שאחרת לא .  

 .  כדי שלא תתנתקו להזיז את העכברמדי פעם  דאגוחרות בהמתנה לת  -שימו לב

 

. במושב זהלא ניתן יהיה לשחק  –אם התנתקתם מסיבה כלשהי והתחרות החלה  .1

 .בנושא זה BBOההתאגדות אינה אחראית ותלויה באתר 

 

 התנהגות לא אתית

 

, (משחק לא סביר1 הכרזות ) ות לא אתיתעלולה להיות התנהגלכך שהייתה  חשדכל  .1

יטופל על פי החוקים הנוקשים ביותר של ההתאגדות ויהיו לו השלכות גם מחוץ 

 . BBO-לפלטפורמת ה

 . ויטופלו במישור המשמעתי Fair Playידיים חשודות יתועדו במערכת  .1

ולא יוכלו יותר להשתתף בתחרויות  לרשימה שחורה יוכנסושחקנים חשודים , כמו כן .3

 . של ההתאגדות עד לבירור משמעתי אונליין 

https://main.bridge.co.il/uploads/files/review%20form_heb.docx
https://bridgepayment.org/Different_payments.aspx?ibf
https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/bbo-paid-competitions.pdf
https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/BBO-registering.pdf
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כספם לא יוחזר וכל התוצאות שעשו . יפסלוהרלוונטית התוצאות של השחקנים בתחרות  .4
 .מולם ימחקו

מקבל אותם ומתחייב  , השתתפות בתחרות משמעה שהשחקן קרא את כל התנאים .1
 בקישור זהההתנהלות תהיה על פי הנוהל . לפעול על פיהם

 

' ההתאגדות הישראלית לברידג לקהילת להצטרפותחד פעמיות פעולות 

 OBB-ב 

 

יש למלא , י ההתאגדות"אמן בתחרויות המאורגנות ע' כדי שנוכל לחלק לכם נק .1

 לחצו כאן, עשיתם זאת בעבראם טרם . בטופס קצראת פרטיכם 

 

להסבר   .FOLLOW סמנו - IBF FEDאת שם המשתמש  וחפשו BBO-ל התחברו .1

 לחצו כאן

 

כנס יאפשר לכם לההדבר י)צרה כדי שנוכל לסמן עוקב בחזרה שלחו הודעה ק .3

 לחצו כאן להסבר (. לרשימות המורשים להשתתף בתחרויות ההתאגדות און ליין

 

לחצו  –ה ז קישורב BBO-את ההסברים לגבי הריכזנו , לנוחיותכם

 .כאן

 !!!!בהצלחה לכולם

https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/online-regulations.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8heXhyuhZaX-JgWe7cwnoVUTP7jSZbFLdjyrFIC-sbt4Egg/viewform
https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/BBO-follow.pdf
https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/BBO-follow.pdf
https://main.bridge.co.il/uploads/files/BBO/BBO-follow.pdf
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/BBO
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/BBO
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/BBO

