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 2021הפתוחה המבחן לנבחרת תנאי תחרות למשחקי 
 

כל המשתתפים במשחקי המבחן מחוייבים לאשר בכתב/במייל כי קראו את המסמך הזה וכי הם  

 מקבלים על עצמם את הכתוב.

 

 
 תאריכי התחרות 

 

 לוחות שלב  מקטעים  שעות יום תאריך 

 14 מפגש משולש  1 18:00-19:45 ד 7/7/21

 הפסקה  ד 7/7/21

 14 מפגש משולש  2 20:00-21:45 ד 7/7/21

 14 מפגש משולש  3 18:00-19:45 ה 8/7/21

 הפסקה  ה 8/7/21

 14 מפגש משולש  4 20:00-21:45 ה 8/7/21

 14 מפגש משולש  5 09:30-11:15 ו 9/7/21

 הפסקה  ו 9/7/21

 14 מפגש משולש  6 11:30-13:15 ו 9/7/21

 הפסקה  ו 9/7/21

 14 גמר 1 13:45-15:30 ו 9/7/21

 הפסקה  ו 9/7/21

 14 גמר 2 15:45-17:30 ו 9/7/21

 14 גמר 3 09:30-11:15 ש 10/7/21

 הפסקה  ש 10/7/21

 14 גמר 4 11:30-13:15 ש 10/7/21

 הפסקה  ש 10/7/21

 14 גמר 5 13:45-15:30 ש 10/7/21

 הפסקה  ש 10/7/21

 14 גמר 6 15:45-17:30 ש 10/7/21
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 כלליא. 

סוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון   הנחיות אלה משלימות את התקנון הכללי לתחרות קבוצות. .1

החוקה )לפי  או יובאו להכרעת ועדת   White Book-או ע"י ה  EBLהכללי יטופלו על פי התקנון של 

 סדר זה(.

 מטה: ע"פ הרשימה המצורפת קבוצות  3ות משתתפ .2

 חברי הקבוצה  #

 אלון בירמן  –יוסי רול  –אופיר הרבסט  –אילן הרבסט  1

 מיכאל בראל  –יניב זק  –אסף לנגי  –אילן ברקת  2

 עמי זמיר  –אורן טולדנו   –רמי פורת  –עודד קורצ'ין  3

 גמר. שלב  וחצי הגמר התחרות מתקיימת בשני שלבים:  .3

מהשולחנות )כולל השחקנים, ההכרזות והקלפים( מצולמים לצרכי תיעוד, בקרה  לידיעתכם, חלק  .4

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

 בצילומים אלו. 

 על פי החלטות ההתאגדות לאור אילוצי הקורונה.    מותקיייהתחרויות   .5

 

 שיטת קביעת הנבחרת. ב

שתתקיים   אונליין משחקי המבחן בחודש יולי ייקבעו את הנבחרת המייצגת לאליפות אירופה  .1

 . 2021באוגוסט 

   .2021ישראל הפתוחה לאליפות אירופה  נבחרתכ תקבע המנצחת הקבוצה של הזוגות שני .2

שלקחו חלק במשחקי   השחקניםהזוג השלישי ייבחר על ידי הנבחרת באישור ועדת הסגל מתוך כלל  .3

השחקנים  . אישור חריג שלא להשתתף במשחקי המבחן  ושקיבל דרור פדון ואמיר לוין ןכן המבחן  

לוועדת  ת הסגל. לקחת חלק באליפות אירופה אונליין ובשאר התנאים שקבעה וועד שיבחרו מחוייבים  

 ללא צורך בנימוק. ,  שחקנים הנוספיםעל זהות ההסגל זכות קביעה סופית  

  –פורת  –)קורצ'ין  3, במידה וקבוצה 24.06.21מיום של האיגוד בהמשך להחלטת האסיפה הכללית  .4

, לא מובטח להם  שחקן נוסףכדרור פדון זמיר( תזכה במשחקי המבחן ו/או שייבחר  –טולדנו 

העתידיות )ליגת האלופות ו/או אליפות העולם( עד להחלטת האסיפה הכללית    השתתפות בתחרויות

 בנושא השתתפות שחקני חו"ל בנבחרות. 

קבוצה/זוג שייבחרו לייצג את הנבחרת באליפות אירופה אונליין מחוייבים לשחק את האליפות   .5

 ההתאגדות(.ממקום המשחקים שנקבע )המשחקים יתקיימו בארץ, ככל הנראה בבית  

  תנאי להשתתפות בנבחרות ישראל ובמשחקי המבחן הוא השתתפות באליפות הארץ הפתוחה לזוגות .6

 .(ישנו סעיף המתייחס בפירוט לנושא זה בהמשך המסמך )

של  ודיעו שאינם יכולים להשתתף( יבטל את הזכות שהשינוי בהרכב הקבוצה )למשל שחקן/זוג  .7

ההחלטה על קביעת הקבוצה תוחזר לידי ועדת הסגל שתקבע  לייצוג באליפות אירופה והקבוצה כולה 

 את הנבחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
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 . המשכיות ג

- תסיים במקומות המוגדרים על ידי ה והנבחרת  במידה: 2022אפריל -אליפות העולם לקבוצות מרץ .1

WBF העולם באליפות  הרכב באותו ההתאגדות  את תייצג היא העולם  לאליפות  כמזכים להעפלה  .

ת קבוצות מאליפות  העפלה בגין פרישתתקיים במידה והנבחרת תסיים במקום שאיננו מזכה אך 

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

 . אירופה

ודיעו שאינם יכולים להשתתף( יבטל את הזכות לייצוג  שהשינוי בהרכב הקבוצה )למשל שחקן/זוג  .2

וההחלטה על קביעת הקבוצה תוחזר לידי ועדת   עולם ואליפויות אחרותבאליפות  של הקבוצה כולה 

 הסגל שתקבע את הנבחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

רת  : העפלה לאליפות עולם מקנה השתתפות בליגת האלופות בנובמבר הקרוב. נבחליגת האלופות .3

פעמי בתחרות זו. במידה והנבחרת לא  -פתוחה תייצג את ההתאגדות באופן חדהישראל בקטגוריה 

  -הבהרה  .מהקטגוריות האחרות תעפיל לאליפות העולם, תבחר ועדת הסגל נבחרת אחרת שהעפילה

וישראל זכאית לייצוג בליגת האלופות, הנבחרת לא תהיה זכאית    10גם אם הקבוצה סיימה במקום 

 .יזכה בייצוג WBF - ף. רק מקום המזכה בהעפלה לאליפות עולם לפי קביעת ה להשתת

  לבין  העולם אליפות  בין והמשכיות  זיקה אין  הכללי העקרון פי על: 2022אליפות אירופה לקבוצות  .4

. נקבע כי  על חודשיים בלבד  שתי האליפויות צפוי לעמודבין  ההפרש  2022 בשנת .אירופה אליפות

תייצג את ישראל באליפות אירופה שתתקיים   2022 הראשונות באליפות העולם 8- שתסיים בנבחרת 

תחזור ההחלטה לקביעת הנבחרת  תסיים במיקום נמוך מכך,  במידה והנבחרת .2022בחודש יוני 

 לוועדת הסגל. 

בקיום אחת תחרויות   (קטן או גדול) , שינוי או ביטולתזוזה  כל. במועדן לא יתקיימו והתחרויות במידה .5

  החלטות נוספות ו/או שונות.   או בתנאי התחרויות יובילו לקיום ישיבה נוספת של ועדת הסגל וקבלת

  חדשים מבחן משחקי הוועדה  תקיים, חודשים במספר תידחה העולם  ואליפות  במידה :לדוגמה

 ובדומה לכך.   2022באליפות אירופה יוני, להשתתפות 

 

 ד. מימון 

 יכוסו במלואן על ידי ההתאגדות.  2021אירופה אונליין הוצאות אליפות  .1

( תתקבל בהמשך  2022החלטה לגבי מימון לתחרויות הבאות )ליגת האלופות ואליפויות רשמיות בשנת  .2

 .2022לאור תמונת מצב תקציב 

 

 ( IMP)  השתתפות באליפות הארץ הפתוחה לזוגות. ה

 השתתפות באליפות הארץ הפתוחה לזוגות. תנאי להשתתפות בנבחרות ישראל ובמשחקי המבחן הוא  .1

ומהישיבות האחרונות שהובאו לידיעת    19.11.20בהמשך להחלטה מישיבה שנערכה בתאריך  .2

.השנה התחרות תתקיים   2021כלל הזוגות מחויבים לשחק באליפות הארץ הפתוחה  שחקנים,ה

 .(לחצו כאן)  הספורטיבית השנתיתאנא היערכו בהתאם ועקבו אחר התוכנית  בחודש אוקטובר.

 ובכלל.   2022להשתתפות במשחקי המבחן שיתקיימו בשנת  תנאיהשתתפות באליפות הפתוחה הינה  .3

לשחק באליפות    חייבים (ובכלל) 2021 זוגות שנבחרו לנבחרת במשחקי המבחן שיתקיימו בחודש יולי .4

 שייאבדו את הזכות להשתתף בנבחרת. זוגות אלו יקבלו פטור משלב המוקדמות המחוזי.  או

 

https://main.bridge.co.il/uploads/files/program-2021.pdf
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 מפגש משולש  –חצי הגמר  משחקי . ו

לוחות נגד כל    7לוחות כל אחד. בכל מפגש ישוחקו   14מפגשים משולשים של  6- בהקבוצות יתמודדו  .1

  84. )סה"כ דקות 53בורדים הוא לכל היותר  7, הזמן המוקצב לכל אחת משתי הקבוצות האחרות

   לוחות(

 מצטבר. IMP –שיטת החישוב במפגש המשולש  .2

 מתחילת המשחק. דקות  53הקבוצות להתחיל לוח חדש לאחר תום  , לא יורשו בכל מחצית מפגש .3

  תודח הגבוה יותר יעלו לשלב הגמר. הקבוצה השלישית  IMP-שתי הקבוצות שצברו את מספר ה .4

 מהתחרות. 

 , יוכרע השוויון ע"פ הסדר הבא: 3- ו 2במקרה של שוויון בין שתי הקבוצות במקומות   .5

 .IMP-תוצאות המפגשים הישירים בין הקבוצות ב  .א

 הקבוצה שניצחה ביותר לוחות במפגשים הישירים בין הקבוצות  .ב

 הקבוצה האחרונה שניצחה באחד המפגשים הישירים בין הקבוצות.   .ג

 

 גמר המשחק  . ז

 דקות משחק(  105)לכל מקטע מוקצבים   בורדים. 14של   מקטעים 6ישוחקו  .1

התוצאות בינה  מההפרש  IMP- מה 1/3תזכה למקדמה בשיעור של  חצי הגמרהקבוצה הראשונה בשלב  .2

 . IMP 20-המקדמה מוגבלת ל . לבין הקבוצה שסיימה במקום השני

 בורדים נוספים בין הקבוצות עד להכרעה.  3במקרה של שוויון בתום מפגש הגמר, ישוחקו   .3

 

 ח. זכויות ישיבה 

דרום וזוג שיישב  - בשלבי חצי הגמר לא יהיו זכויות ישיבה. כל קבוצה תבחר בכל מפגש זוג שישב צפון .1

 במזרח מערב לכל אורך המפגש המשולש. 

הקבוצה שסיימה במקום הגבוה יותר בשלב הליגה תבחר אם להיות המארחת בסגמנט הראשון או   .2

. הקבוצה היריבה תארח בשני  ובין הסגמנט החמישי והשישי  בין הסגמנט השלישי או הרביעי, השני 

  4, 2הסגמנטים הנותרים. במידה ולא התבצעה בחירה, הקבוצה שסיימה גבוה יותר תארח בסגמנטים 

 )הקבוצה היריבה תתיישב קודם(.   . 6-ו

 : אין הגבלה לגבי ישיבה בסגמנטים רצופים.  ניתן להמשיך ולשחק כנגד אותו הזוג. הבהרה
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 ת ומשמעת קנסו , ערעורים. ט

.  תתאפשר הגשת ערעור על החלטת מנהל התחרות לאבהתאם להחלטת ועדת החוקה, בתחרות זו  .1

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

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

יוכל למלא טופס בקשה   ,חש כי הנוהל לא בוצע כראוי שחקןבמקרים בהם  בקשה לבחינה מחדש: .2

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

 המטפל(. 

 דקות לאחר שהחישוב הרשמי היה זמין לבדיקה.   30זמן ערעורים:  .3

 .תעריפי הקנסות המנהלייםטבלת יושתו על המשתתפים בהתאם ל –קנסות  .4

למנהל התחרות סמכות להורות על פסילת שחקן )ומכאן פסילת זוג/קבוצה( בשל התנהגות לא הולמת.   .5

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

 

 

 בברכה,

 על החתום: _______________        הסגל. ועדת 

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

