
 ועדת החוקה  התאגדות ישראלית לברידג'  מדור ספורט 

 

  
 2022 נוארימהדורה  1 2022אליפות עד אמן כסף תנאי תחרות 

 2220 עד אמן כסףתקנון אליפות ישראל לזוגות 

 כללי

 הנחיות אלה משלימות את התקנון הכללי לתחרות זוגות.  .1

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

התחרות מיועדת לזוגות שדרגת כל אחד מהשותפים עד אמן כסף. זכות ההשתתפות בתחרות שמורה   .3
 . בלבד 2022חברי ההתאגדות בתוקף לשנת ל

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

 שיטת התחרות: 

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

לוחות.   18מושבים, כאשר בכל מושב משוחקים  2יערכו   .2/4/22-התחרות מתקיימת ביום שבת, ה .6
 תתבצע העברת קווים בין המושבים. 

 לוח הזמנים משוער:  .7

 09:30-11:45: 1מושב  •
 12:00-14:15: 2מושב  •

 (ממוצע ההשוואות של התוצאה מול כל התוצאות האחרות) Cross-I.M.Pחישוב שיטת ה .8

 חישוב התוצאות:

בכל מחוז יערך חישוב של תוצאות התחרות, קבצי תוכנת החישובים יועברו למשרד ההתאגדות, יערך   .9
 חישוב משותף לכל מרכזי המשחק והתוצאות הכלליות יפורסמו באתר התוצאות של ההתאגדות. 

 ערעורים:

תתאפשר הגשת ערעור על החלטת מנהל התחרות.   לאבהתאם להחלטת ועדת החוקה, בתחרות זו  .10
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   נוהל: במקרים בהם השחקן חש כי הבקשה לבחינה מחדש .11
  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:   .12
הל התחרות או במייל לרמ"ד  יש להודיע על הכוונה לערער למנ  – על החלטת מנהל תחרות .א

שעות להשלים את טופס   24תחרויות עד שעתיים לאחר תום יום התחרות. למערערים יינתנו  
 הבוררות לאחר קבלתו ממנהל התחרות. 

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

המעודכנים שיפורסמו בסמוך למועד   למפתחות הקנסותיושתו על המשתתפים בהתאם   –קנסות  .13
 התחרות. 

 : נקודות אמן ארציות

נ.א. ארציות למקום ראשון, כמות זו מופחתת לפי    15זוגות )בסך הכל הארצי(, יוענקו  100בתחרות של   .14
 המיקום בתחרות עד לממוצע.

, כמות נקודות האמן תוגדל או  100-ת הזוגות תהיה גדולה או קטנה במידה משמעותית מבמידה וכמו .15
 תופחת בהתאמה. 

 

 אסף עמית 

 רמ"ד ספורט 
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