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 1202  הפתוחה אליפות ישראל תקנון  
 

 לוח זמנים – חצי גמר 
 

 מושב שעות שלב  יום תאריך

21/10/15 :03:11-0309 חצי גמר  שישי    1 

 הפסקה  שישי  15/10/21

2115/10/ 13:45-11:45 חצי גמר  שישי    2 

2110//15  הפסקה  שישי  

21/10/15 0041:-16:00 חצי גמר  שישי    3 
 

 לוח זמנים – גמר א' 
 

 מושב שעות שלב  יום תאריך

13:30-09:30 גמר א  שבת 16/10/21  1 

 הפסקה  שבת 16/10/21

2116/10/ 17:00-14:00 גמר א  שבת   2 
 

 לוח זמנים – גמר ב' 
 

 מושב שעות שלב  יום תאריך

12:30-09:30 גמר ב  שבת 16/10/21  1 

 הפסקה  שבת 16/10/21

2116/10/ 16:00-13:00 גמר ב  שבת   2 

 
 לוח זמנים – גמר על 

 

 מושב שעות מפגשים  יום תאריך

3-1 שישי  22/10/21  02:41-:3010  1 

 הפסקה  שישי  22/10/21

2122/10/ 6-4 שישי    04:81-05:41  2 

10-7 שבת 23/10/21  03:41-09:30  3 

 הפסקה  שבת 23/10/21

2123/10/ 13-11 שבת   :0091-00:51  4 
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 כללי
 . זוגותתקנון הכללי לתחרות אלה משלימות את ה הנחיות  .1

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

 יהיו בתוקף.  קנסות מנהליים תעריפי .3

 .  בלבד 2021חברי ההתאגדות בתוקף לשנת ל ההשתתפות בתחרות שמורה זכות  .4

  IMP 3כל זוג חייב להיות מצויד בכרטיס שיטות תיקני חדש. על העדר כרטיס יוטל קנס אוטומטי של   .5
פעם נוספת שבה ימצא הזוג ללא כרטיס שיטות ממולא כנדרש.   על כל IMP 6-מתוצאת מושב בפעם ראשונה ו

 . קישור להורדת כרטיס שיטות תקניערוך בדיקה יזומה של כרטיסי השיטות. מצ"ב תהתחרות   תמנהל

מערב על אישור  -צאות במסופון הברידגמייט, והזוג במזרחדרום אחראי על הקשת התו-הזוג היושב בצפון .6
 . 15התוצאה. אחריות על הקשת כל התוצאות תוטל על שני הצדדים. ראו סעיף 

 אסורים בשימוש. במקרה של ספק פנה למנהל התחרות.  –" והסכמי תווית חומה HUMשיטות הכרזה " .7

מהמחוזות לפי ההקצאה לכל מחוז, בצירוף לאלופי השנה  שיעלו  59זוגות,   64-בתחרות משתתפים עד כ .8
 שעברה וחברי הנבחרת הפתוחה ונבחרת המעורבים לקראת אליפות העולם. 

 התחרות תתקיים תחת הנחיות התו הירוק התקפות לזמן התחרות.  .9

 )חצי הגמר(   המשחקיםשיטת 
 . I.M.Psשיטת החישוב בתחרות היא לוחות.  16מושבים של  3בחצי הגמר ישוחקו   .10

תוצאות   מרכזי משחק ע"פ הדירוג הארצי של שלב המוקדמות המחוזי.  2-בשלב חצי הגמר הזוגות יחולקו ל .11
 חצי הגמר יחושבו בחישוב משותף לשני המרכזים.  

על   IMP 20הזוגות יזכו למקדמה ע"פ הדירוג שלהם בשלב המוקדמות. המקום הראשון יזכה ביתרון של   .12
המקום האחרון, כאשר יתר הזוגות יקבלו מקדמה בצורה לינארית ע"פ המיקום היחסי שלהם. זוגות  

 בשלב המוקדמות.   20פטורים משלב המוקדמות יקבלו מקדמה כמו מקום 

קרה של פסילת זוגות לא חוקיים, ימחקו כל התוצאות של אותם הזוגות, והזוגות ששיחקו נגדם יזכו  במ .13
 תו המושב. לממוצע האישי שלהם באו

 הזוגות הראשונים לגמר א'. שאר הזוגות ישחקו בגמר ב'. 24בתום שלב חצי הגמר, יעלו  .14

 במקרה של שוויון במקום הקובע עליה לגמר א, יוכרע השוויון ע"פ הסדר הבא:  .15

 סה"כ הניקוד שהושג בתוצאות המפגשים הישירים בין הזוגות המעורבים בשוויון.   .א
 בים. בשני המוש Swiss-Pointsסה"כ  .ב
 הזוג שהשיג תוצאה גבוהה יותר בשלב חצי הגמר )ללא המקדמה(  .ג
 הזוג שקיבל קנסות נמוכים יותר במהלך התחרות.  .ד

 סה"כ הבורדים בהם אחד הזוגות השיג תוצאה גבוהה יותר.  –בדיקה בכל הלוחות  .ה

 הגרלה.  .ו

 לא ניתן לשחק עם שחקנים מחליפים בתחרות זאת.  .16

  

http://bridge.co.il/pages/fines-pairs.pdf
http://bridge.co.il/pages/fines-pairs.pdf
http://bridge.co.il/pages/fines-pairs.pdf
http://bridge.co.il/pages/fines-teams.pdf
https://main.bridge.co.il/uploads/files/blank-wbf-cc-word.doc
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 הזוגות הראשונים   24=  גמר א'
 

 יחולקו לשלושה בתים, לפי תוצאות המשולבות של חצי הגמר ע"פ שיטת הנחש:הזוגות  .17

 בית ג'  בית ב'  בית א 

1 2 3 

6 5 4 

7 8 9 

12 11 10 

13 14 15 

18 17 16 

19 20 21 

24 23 22 

. חישוב  Round-Robinחלוקות נגד שאר הזוגות באותו הבית, בשיטת  8מפגשים של    7כל בית ישחק  .18
  8עבור  WBF-( של ה2013מומר לנקודות ניצחון לפי טבלת המרה מתמשכת ) butler-IMPsהתוצאות הינו 

 ידיים. 

קדמה תנורמל,  שנצברו בשלב חצי הגמר )כולל המקדמה(. המ IMP-מה 10%של   VP-כל זוג מקבל מקדמה ב .19
 . VP 7-. המקדמה למקום הראשון מוגבלת בVP 0כך שהמקום האחרון יקבל 

זוגות מגמר א' לגמר על. במקרה של   12לגמר העל יעפילו ארבעת הזוגות הראשונים מכל בית, ובסה"כ יעפילו  .20
 שבירת שוויון במקום הקובע עליה, תקבע העליה לפי הסדר הבא:

 תוצאת המפגש)ים( הישיר.  .א
 IMP-יחס ה  .ב
 מספר נצחונות  .ג
 הדירוג בשלב חצי הגמר.  .ד

. 

 זוגות(  40-= יתרת הזוגות )כ גמר ב'
 מושבים )בהתאם לאפשרויות הארגון(  3או   2-ידיים ב  48סקציות, וישוחקו   2-השחקנים יחולקו ל .21

 בהם זכו בשלב חצי הגמר.  IMP-מסה"כ ה 25%הזוגות יזכו למקדמה של  .22

 שבירת שוויון במקום הקובע לעליה: .23

 סה"כ הניקוד שהושג בתוצאות המפגשים הישירים בין הזוגות המעורבים בשוויון.   .א
 .בתחרות Swiss-Pointsסה"כ  .ב
 הזוג שהשיג תוצאה גבוהה יותר בשלב הגמר )ללא המקדמה( .ג
 הזוג שקיבל קנסות נמוכים יותר במהלך התחרות.  .ד

 גות שעלו מגמר א'.הזו 12-שני הזוגות הראשונים בדירוג הסופי יעלו לשלב הגמר ויצטרפו ל .24
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 מילוי מקום במקרה של פרישה 
 

 במקרה של פרישת זוג מגמר א', יעלה אחד הזוגות מהמקום החמישי ע"פ הסדר הבא:  .25

 הזוג שמהבית שלו פרש הזוג.  .א
 כללי של הזוג.  IMPיחס  .ב
 מספר נצחונות  .ג
 דירוג בשלב חצי הגמר  .ד

שובר השוויון של  ג )במידת הצורך משתמשים בבדירובמקרה של פרישת זוג מגמר ב', יעלה הזוג הבא מגמר ב'   .26
 (גמר ב'.

 זוגות   14=  גמר על
 

לוחות נגד שאר הזוגות,    8מפגשים של  13מגמר ב'( ישחקו  2-מגמר א' ו 12הזוגות שיעלו לגמר העל ) 14 .27
 דקות.  68הזמן המוקצב לכל מפגש עם מסכים הוא  . Round-Robinבשיטת 

 WBF-( של ה2013ממומר לנקודות ניצחון לפי טבלת המרה מתמשכת ) butler-IMPsחישוב התוצאות הינו  .28
 ידיים.  8עבור 

שבהם זכו בשלב גמר א'. שני הזוגות שיצטרפו מגמר ב'   VP-משיעור ה 10%הזוגות יזכו למקדמה בשיעור של  .29
 שעלה מגמר א'.  12-יזכו למקדמה זהה למקום ה 

 וג ע"פ הסדר הבא: במקרה של שוויון במקומות המזכים בפרסים יוכרע הדיר  .30

 סה"כ הניקוד שהושג בתוצאות המפגשים הישירים בין הזוגות המעורבים בשוויון.   .א
 בתחרות. Swiss-Pointsסה"כ  .ב
 הזוג שהשיג תוצאה גבוהה יותר בשלב הגמר.   .ג
 הזוג שקיבל קנסות נמוכים יותר במהלך התחרות.  .ד
 וכן הלאה עד להכרעה.  2-, המקום ה1-התוצאה מול המקום ה  .ה

 פרסים 
 

 מנצחי גמר העל יזכו לפרסים כספיים ע"פ הפירוט הבא:  .31

 ₪  6000=  1מקום  •
 ₪  3000=  2מקום  •

 ₪  2000=  3מקום  •

 בכל השלבים יחולקו נקודות אמן ארציות, ובגמרים נקודות אמן בינלאומיות ע"פ הפירוט בנספח.  .32

 ערעורים 
מנהל תחרות בכיר ובנוסף  או /מנהל התחרות מחויב לקיום נוהל התייעצות עם מנהל התחרות הראשי ו  .33

 .  התייעצות לפי צורך עם שחקנים ברמה המתאימה לנשוא הערעור

טופס בקשה לבחינה מחדש שיופנה ליו"ר   אלא בוצע כראוי, יוכל למל נוהלהבמקרים בהם השחקן חש כי  .34
הסכום יוחזר לפי שיקול דעת   ₪. 100יש להפקיד חוקה באמצעות מנהל התחרות או רמ"ד ספורט.  תועד

 הגורם המטפל. 

   .לאחר תום כל מושב היה זמין לבדיקהפורסם  קות מרגע שהחישוב הרשמי  ד 30: זמן ערעורים .35

 
  אסף עמית

 "ד ספורט רמ

https://main.bridge.co.il/uploads/files/consultation-regulation.pdf
https://main.bridge.co.il/payments/forms/general
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 1202זוגות ישראל הפתוחה לבאליפות נקודות אמן נספח: 
 

 :עלגמר 
 

 נא"ב דירוג

1 50 

2 40 

3 30 

4 25 

5 20 

6 15 

7 19 

8 8 

9 6 

10 5 

12-11  4 

14-13  3 
 

 
 

 גמר א:
 

 נא"ב נא"א  דירוג

1  8 

2  6 

3  4 

4  3 

5  2 

6  1 

8-7  5  
 הבתים( )לכל אחד משלושת 

 
 :גמר ב

 

 נא"ב נא"א  דירוג

1  6 

2  5 

3  4 

4  3 

5  2 

25%עד    1 

35%עד   5  

  4 עד הממוצע 

 


