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 1202לזוגות הפתוחה אליפות ישראל  תקנון 

 שלב מוקדמות מחוזי 

 לוח זמנים 
 

 מושב שעות יום תאריך

 1 09:30-11:55 שבת 2/10/21

 2 12:15-14:30 בתש 2/10/21
 

 כללי

.  2020לזוגות הפתוחה שיעלו לשלב חצי גמר וגמר אליפות ישראל מטרת התחרות לקבוע את הזוגות  .1
 .22-23/10/21-גמר העל בשלב ,  15-16/10/21  הגמר יערכו בסוף השבועחצי הגמר ושלבי 

שיעלו מהמחוזות לפי ההקצאה לכל מחוז, בצירוף לאלופי   58זוגות,  64-בשלב הבא משתתפים עד כ  .2
 . העולםלקראת אליפות  הסניורים הפתוחה ונבחרת נבחרת ה השנה שעברה וחברי 

 White Book-או ע"י ה  EBL-כאן או בתקנון הכללי יטופלו על פי התקנון של הסוגיות שאינן מכוסות  .3
 החוקה )לפי סדר זה(.   או יובאו להכרעת ועדת

התחרות מתקיימת תחת הנחיות התו הירוק. שחקנים ללא אישור תו ירוק לא יוכלו להשתתף   .4
 באליפות. 

 התחרות שיטת 

 התחרות נערכת בשלושה מחוזות: צפון, מרכז ודרום. בכל המחוזות משחקים ידיים זהות.   .5

 .IMPינה שיטת החישוב התחרות ה .6

לוחות. תתבצע העברת קווים בין   18מושבים, כאשר בכל מושב משוחקים   2כוללת התחרות  .7
 המושבים. 

תפות במחוז אחר אפשרית אך ורק  כל זוג זכאי להשתתף במחוז בו לפחות אחד מהשותפים שייך. השת .8
בהסכמת הקפטנים המחוזיים הנוגעים בדבר. על הקפטנים המחוזיים ליידע את רמ"ד ספורט על  

 .זוג שישחק ללא קבלת אישור בכתב, ייפסל מהמשך התחרות אישורים לשחק במחוזם.

    IMP 3כל זוג חייב להיות מצויד בכרטיס שיטות תיקני חדש. על העדר כרטיס יוטל קנס אוטומטי של  .9
על כל פעם נוספת שבה ימצא הזוג ללא כרטיס שיטות ממולא כנדרש. מנהל   IMP 6-בפעם ראשונה ו 

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

אסורים בשימוש. במקרה של ספק פנה למנהל   –י תווית חומה " והסכמHUM"שיטות הכרזה  .10
 התחרות. 

על הקשת   אחראי (, Howellבתנועות מסוג דרום -בצפוןבאופן קבוע בשולחן )או הזוג הזוג היושב  .11
על אישור התוצאה. אחריות על הקשת כל התוצאות  השני התוצאות במסופון הברידגמייט, והזוג  

 תוטל על שני הצדדים. 

 חישוב התוצאות 

ויתפרסמו  קבצי תוכנת החישובים יועברו למשרד ההתאגדות, יערך חישוב משותף לכל מרכזי המשחק  .12
   רשימות דירוג לכל מחוז ע"פ התדירויות הארציות.

 .  נקודות אמן ארציות יוענקו לזוגות ע"פ הדירוג המשותף של כל המחוזות .13

  

https://main.bridge.co.il/uploads/files/blank-wbf-cc-word.doc
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 שובר שוויון

 , יותר השוויון בסדר הבא: במקום הקובע עלייה זוגות במקרה של שוויון בניקוד בין  .14

 סה"כ הניקוד שהושג בתוצאות המפגשים הישירים בין הזוגות המעורבים בשוויון.   .א
 הזוג שקיבל קנסות נמוכים יותר במהלך התחרות.  .ב
 תוצאה גבוהה יותר בחישוב המחוזי )לזוגות מאותו המחוז בלבד(  הזוג שהשיג .ג
 סה"כ של ניצחונות כנגד זוגות אחרים בכל סיבובי התחרות. .ד
 בנפרד ובדיקה מי השיג תוצאה גבוהה יותר בכל לוח. השוואת כל לוח  .ה
 הגרלה.   .ו

 ערעורים 

.  תתאפשר הגשת ערעור על החלטת מנהל התחרות לאבהתאם להחלטת ועדת החוקה, בתחרות זו  .15
  מנהל התחרות מחויב לקיום נוהל התייעצות עם מנהל התחרות הראשי ו/או מנהל תחרות בכיר

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

לא בוצע כראוי יוכל למלא טופס בקשה   נוהל: במקרים בהם השחקן חש כי הבקשה לבחינה מחדש .16
₪. הסכום יוחזר לפי שיקול דעת הגורם   100לבחינה מחדש שיופנה ליו"ר ועדת חוקה. )יש להפקיד 

 המטפל(. 

 זמן ערעורים:  .17

 קות מרגע שהחישוב הרשמי היה זמין לבדיקה. ד 30מנהל תחרות, עד  החלטת על  .א
ככלל לא יתבצעו תיקוני הקלדה אלא  )  .15:00עד יום א' בשעה  –על תקלות בהקלדת התוצאות  .ב

 ( במקרים חריגים הנובעים מתקלות מחשוביות ועל פי שיקול דעת מנהל התחרות
 .תעריפי הקנסות בתחרויות זוגותסום בבמקרה של הפרה יושתו קנסות על המשתתפים בהתאם לפר .18

 

 עליה לשלבי חצי הגמר והגמר

, ויפורסם  חושב ע"פ שקלול כמות הזוגות ומקדם הרמה בכל מחוזי מספר העולים מכל מחוז  .19
   .)כפי שהיה בשנים הקודמות( למשתתפים לקראת סוף התחרות

  יפורסמו באתר התוצאות תוצאותיו של כל מחוז ומחוז, על פימתום התחרויות במחוזות כשעתיים  .20
 רשימות אלה יקבעו את סדר העולים מכל מחוז לפי ההקצאה שחושבה לו.  התדירויות הארציות.

 . מהווה מקדמה לשלב חצי הגמר( IMP-)בהשלב המחוזי מתוצאת  20% .21

עד לכמות שליש של הזוגות  של המחוז של פרישת זוגות זכאים ממחוז, מתקדמים ברשימה  במקרה .22
 . בתחרות תהארצי ברשימה ע"פ הדירוג  לאחר מכן עוברת הזכות למחוזות אחרים .  מהמחוז שעלו

ואם כן, להמתין להודעה ממשרד ההתאגדות. ההודעות על עליה    לבדוק באם עלוהשחקנים באחריות  .23
 ועל סדרי ההרשמה ישלחו בדוא"ל ויפורסמו באתר ההתאגדות. 

משרד ההתאגדות  ל שחקנים שעלו ואינם מתכוונים להמשיך, מתבקשים להודיע למנהל התחרות או  .24
 בהקדם האפשרי.  

שחקנים אשר   בלבד.  2021דות לשנת ההשתתפות בשלבי חצי הגמר והגמר שמורה לחברי ההתאגזכות  .25
, יאבדו את מקומם ויוחלפו  2021  וקטובראל  5-מעמדם כחברי התאגדות עד תאריך ה  לא יסדירו את

 . בזוג הבא בתור ברשימת ההמתנה

  .זכויות עלייה לשלבים הארציים, ניתנות אך ורק לזוגות מקוריים ששיחקו במוקדמות .26

ובהר כי לא  י(. 16/10-ה ( לגמר )בשבת15/10-ה  שישילא יורשו פרישות בין שלב חצי הגמר )ב  .27
 . יאושרו החלפות שחקנים בין השלבים השונים

 

 אסף עמית 

 רמ"ד ספורט 
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