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  2220 הנשיםהמבחן לנבחרת תנאי תחרות למשחקי 
  

  תאריכי התחרות 
  

  מפגשים   שעות  יום  תאריך 

 1-6  15:00-21:30  ה 28/4/22

  7-13  09:30-17:30  ו  29/4/22

  14-20  09:30-17:30  ש 30/4/22

  
  כללי

  

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

ועדת  ועדת הסגל או  או יובאו להכרעת   White Book- או ע"י ה EBL- יטופלו על פי התקנון של ה

 החוקה (לפי סדר זה). 

 .  שנבחרו על ידי ועדת הסגל זוגות 6ים משתתפ .2

להישמע   ותמחויב ותלאור אילוצי הקורונה. השחקני  החלטות ההתאגדות התחרויות יתנהלו על פי  .3

  להנחיות אלו (שימוש במסכים/מפרידים, שימוש במסיכות וכו').  

ה  , ההכרזות והקלפים) מצולמים לצרכי תיעוד, בקר ותלידיעתכם, חלק מהשולחנות (כולל השחקני .4

בתחרות מהווה הסכמה לשימוש ההתאגדות   ןושידורי לייב באינטרנט לפי הצורך. השתתפותכ

 בצילומים אלו. 

  שיטת קביעת הנבחרתב. 
במידה  . 2022לאליפות אירופה  לנשיםנבחרת ישראל שבני המקומות הראשונים ירכיבו את  ותהזוכ .5

במקום השלישי יצטרף באופן אוטומטי.  , הזוג 10VP- וההפרש בין מקום שלישי ורביעי יהיה גדול מ

 במקרה אחר, ועדת הסגל תדון על קביעת הזוג הנוסף בין הזוגות שבמקומות השלישי והרביעי. 

כל הזוגות שהתקבלו למשחקי המבחן מקבלים על עצמם את המחויבות להשתתף באליפות ישראל   .6

קשר עם יו"ר ועדת הסגל  . במידה ונמנע הזוג לשחק באליפות, על הזוג ליצור נשיםבקטגורית ה

 ובתיאום מולו ישחקו בקטגוריה חילופית כגון אליפות ישראל הפתוחה. 

כלל הזוגות שהתקבלו למשחקי המבחן מקבלים על עצמם את המחויבות לייצג את ישראל במידה   .7

. במידה וזוג יחליט שאין ברצונו לקחת  נשיםויסיימו באחד המקומות המקנה להם זכות בנבחרת ה

משמעתית הכוללת השעיה מהשתתפות עתידית בנבחרות  רת, הוא חושף עצמו לענישה  חלק בנבח

 ישראל. 

וידרשו לחתום עליו    7-ו  6במשחקי המבחן יקבלו מסמך המפרט את הנאמר בסעיפים  ותכלל המשתתפ .8

 לפני תחילת משחקי המבחן. זוג שלא יחתום על מסמך לא יוכל להשתתף במשחקי המבחן. 
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). במידה  4משחקי המבחן תעביר את הזכות לזוג הבא בתור בדירוג (מקום  פרישה של זוג לאחר  .9

ויפרוש זוג נוסף, תוחזר ההחלטה על קביעת הזוג הנוסף לידי ועדת הסגל שתקבע את הנבחרת על פי  

 שיקול דעתה הבלעדי.

  שיטת המשחקים 
  

  7מפגשים של    20-האחרים בנגד כל הזוגות  מחזורים  4של  Round-Robin הזוגות יתמודדו בשיטת  . 10
     דקות. 60הזמן המוקצב לכל מפגש הוא  .  לוחות)  140(סה"כ   לוחות

 על פי הטבלה הסטנדרטית הבינלאומית.  VPצחון ייתורגמו לנקודות נ  IMPב  תוצאות המפגש  . 11

של משחקי המבחן הפתוחים תתוסף לשלוש התוצאות הנוספות שיושגו במשחקי   תוצאה הממוצעתה . 12

  לשם חישוב הממוצעים של תחרות הנשים.כתוצאה רביעית על כל לוח, המבחן לנשים 

 .מתפרסמים בנפרד, לוח המפגשים, לוח הזמנים וטבלת ההיפוך יםהמשתתפהזוגות פירוט   . 13

 

  שובר שוויון
 :, ישבר השוויון במידת הצורך ע"פ הסדר הבאזוגות או יותרי נבמקרה של שוויון בניקוד בין ש . 14

הזוגות האחרים כל  נמצא במאזן חיובי מול שזוג זוגות או יותר בשוויון,  3וישנם במידה   .א

 יוכרז כמדורג ראשון. –בשוויון  יםמעורב ה

 בשוויון.   זוגות המעורביםשהושגו במפגשים הישירים בין ה VP- סה"כ ה  .ב

 המקום הראשון בדירוג. (אח"כ השני בדירוג עד לשבירת השוויון) התוצאה שהושגה מול    .ג

  

  וקנסות  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

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

וצע כראוי יוכל למלא טופס  כי הנוהל לא ב  החש נית במקרים בהם השחק  בקשה לבחינה מחדש: . 16

. הסכום יוחזר לפי שיקול דעת  ₪ 100(יש להפקיד  בקשה לבחינה מחדש שיופנה ליו"ר ועדת חוקה.

  הגורם המטפל). 

 זמן ערעורים:  . 17

 דקות מרגע שהחישוב הרשמי היה זמין לבדיקה.   30עד  -  על החלטת מנהל תחרות  .א

 יפורסם בסמוך למועד התחרות.  – על הקלדת תוצאות  .ב

 
 .תעריפי הקנסות המנהלייםטבלת בהתאם ל ותיושתו על המשתתפ  –קנסות  . 18

בשל התנהגות לא הולמת.   ומכאן פסילת זוג  ניתלמנהל התחרות סמכות להורות על פסילת שחק . 19

 לאחר התייעצות עם יו"ר ועדת הסגל או נציג מטעמו. החלטה כזו תתקבל פה אחד  
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שמות #
אדל פטלקו - זיו רויטמן1
דניאלה בירמן - מתילדה פופלילוב2
הילה לוי - אסולין עדי3
ורדה אברמוב - נורית גרייצר4
מיכל נוסצקי - נטלי סעדה5
נגה טל - דנה טל6
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