טורניר באולינג נגב ה –  6לשנת 2020
ע"ש דורון אסולין ז"ל
טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג  7באר-שבע עמותת נגב,
כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה.

הטורניר בחסות ובשיתוף:

 .1תנאי השתתפות וכללי:
א .הטורניר יהיה במתכונת של חלוקה לפי רמות והנדיקפ למקסימום בכול רמה.
ב .חלוקה לרמות תקבע אחרי גמר רישום השחקנים כחלוקה:
 .aגברים יחולקו ל  3רמות שוות כשהשחקנים מסודרים בסדר יורד מהגבוה לנמוך.
 .1לגברים ההנדיקפ יקבע אחרי החלוקה לרמות לפי  70%מהגבוה באותה רמה
ולא יותר מ 15-פינים לרמה  20, 1פינים לרמה  2ו 30-פינים לרמה ) 3ההנדיקפ
יעוגל כלפי מטה לדוגמה אם ההנדיקפ לשחקן יהיה  12.7ההנדיקפ שיירשם הוא
.(12
 .bכל הנשים ישובצו לרמה נפרדת.
 .1ההנדיקפ יקבע אחרי החלוקה לרמות לפי  70%מהגבוה ולא יותר מ30-
פינים.
ג .הממוצעים יילקחו מטבלאות עדכניות אחרונות הנמצאות בידי העמותה.
)תאריך קובע  ,(31.01.2020כאשר יבוצע חישוב ממוצע משוקלל יחסי לכל התוצאות הידועות
שהשיג השחקן בבאולינג באר שבע בלבד!!!

ד .בשלב הגמרים יחולקו חולצות לשחקנים הנושאות את שם הטורניר וכל שחקן יהיה חייב
לשחק עם חולצת הטורניר.
ה .בכול מהלך המשחקים חל איסור עישון!!!
ו .התחרות הינה לנשים וגברים בקטגוריות שונות.

 .2הרשמה ועלויות:
א .ההרשמה לתחרות תיעשה מראש ועד  06/02/20בשעה 21:00
ההרשמה תתבצע ע"י מייל ואו פניה בכתב לאחד מחברי הנהלת העמותה).ישנם טפסים
בדלפק הבאולינג לרישום( ניתנת לכל שחקן האפשרות לצלצל ליו"ר העמותה ולבדוק זמינות מקום
במקצה) .באתר העמותה תוכלו לבדוק בנוסף גם זמינות מקום במקצים יעודכן בנגלל בצד ימין ובטורניר נגב(.

ניתן להוריד את טופס הרישום באתר העמותה ולשלוח לפקס .08-6232266 :
)על השחקן לוודא שטופס הרשמתו התקבל אצל מארגני התחרות ,כל טופס שיגיע למארגנים תישלח הודעה ( SMS

ב.
ג.
ד.

ה.

דמי הרשמה  :עלות לשחקן _ ,₪_70עלות לשחקן נוער/חייל _ .₪ _30דמי הרישום ישולמו
לפני המקצה הראשון.
הרשמה ל Re-Enter -תיעשה דרך חברי וועדת הספורט האחראיים על טורניר זה ועד לפני כל
מקצה ועל בסיס מקום פנוי) .ישנה האפשרות לשלוח מייל לעמותה(.
דמי הרשמה ל Re-Enter -ישולמו לפני המקצה בפועל ולפני תחילת המשחקים ,עלות למקצה -
 ,₪ _50_ Re-Enterעלות לשחקן נוער/חייל _ + ₪ _20עלות משחקים )על בסיס מקום פנוי(.
משחקים ישולמו בנפרד לבאולינג .7
שחקן שהחל את התחרות ויפרוש מכל סיבה שהיא לא יוחזרו דמי הרשמה.

 .3מוקדמות:
א.
ב.
ג.
ד.

בשלב זה ישחק כל משתתף  6משחקים ) 2מקצים( בהתאם לסעיף  3ה' שלהלן.
בשלב זה יש צבירת פינים לשלב הבא.
משלב זה יעלו לשלב הבא )שלב הגמרים(  6שחקנים הראשונים מכל דרג.
במקרה של שוויון בפינים יעלה השחקן שהשיג את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק האחרון
באותו שלב ,במידה ומספר שחקנים השיגו את אותה תוצאה גבוהה יעלה זה מביניהם
שהשיג את התוצאה הגבוהה במשחק הלפני האחרון וכד'.

ה .להלן תוכנית המפגשים לשלב המוקדמות )מספר מקומות בכל מקצה מוגבל(
 מקצה  1תאריך  09/02/2020יום ראשון בשעה  8 20:30מסלולים ועד שחקנים.
 מקצה  2תאריך  11/02/2020יום שלישי בשעה  8 10:30מסלולים ועד שחקנים.
 מקצה  3תאריך  11/02/2020יום שלישי בשעה  10 20:30מסלולים ועד שחקנים.
 מקצה  4תאריך  16/02/2020יום ראשון בשעה  8 20:30מסלולים ועד שחקנים.
 מקצה  5תאריך  18/02/2020יום שלישי בשעה  8 10:30מסלולים ועד שחקנים.
 מקצה  6תאריך  18/02/2020יום שלישי בשעה  10 20:30מסלולים ועד שחקנים.
 מקצה  7תאריך  23/02/2020יום ראשון בשעה  8 20:30מסלולים ועד שחקנים.
 מקצה  8תאריך  25/02/2020יום שלישי בשעה  8 10:30מסלולים ועד שחקנים.
 מקצה  9תאריך  25/02/2020יום שלישי בשעה  10 20:30מסלולים ועד שחקנים.
א .לשלב הבא שלב  2יעלו  8שחקנים ראשונים בדירוג בכל רמה.
ב .במקרה של שוויון בפינים בין השחקנים המזכים עליה לשלב הבא – ראה סעיף  3ו'.
ג .משלב זה לא תהיה צבירת פינים לגמר.

 .4שלב גמרים  6 - :שחקנים מכל רמה.
א .אין עלות בשלב זה.
ב .המשחקים בשלב זה יתקיימו בתאריך  03/03/2020בשעה  12 ,20:15מסלולים )20:15
תחילת חימום(.

ג .לפני המקצה השיבוץ למסלולים תיעשה לפי הגרלה לזוגות לפי סעיף ה.
ד .שלב - 1-בשלב זה ישחק כל משתתף  2משחקים.
המשחקים ישוחקו כאשר מספר  1מול , 6מספר  2מול , 5מספר  3מול .4
ה .לשלב) – 2-שלב הבא שלבי הגמר( יעלו  3מנצחים בשלב 1-מכל רמה.
במקרה של שוויון בפינים בין השחקנים המזכים עליה לשלב הבא – ראה סעיף  3ו'.

 .5שלב הגמר  3 :שחקנים מכל רמה.
א.

ג.

לשלב הגמר יעלו  3שחקנים שניצחו שלב  1בכל רמה למשחק בודד בשיטת הסולם
כאשר המיקום יקבע ע"י על פי טוטאל פינים שהשיג בשלב .1
מדורג  1יעלה ישירות לגמר.
מדורגים  3 + 2יעלו לחצי גמר וישחקו משחק בודד ,כאשר מנצח יעלה לגמר וישחק משחק בודד
משחק הגמר( עם מדורג .1
אין עלות לשלב זה.
ב.
במקרה של שיויון בפינים בין השחקנים ישוחק פריים  10עד הכרעה.

 .6פרסים :
סכומי הפרסים המובטחים):פרסים כספיים בסיום ההתמודדות(
__90%מסכום דמי הרישום לטורניר.
סכום הפרס יפורסם לאחר סיום מקצה אחרון בשלב המוקדמות ולאחר סיום מקצה הRe-Enter -
ובהתאם לסכום שנאסף גם ממקצה ה.Re-Enter -
א .פרס לתוצאה גבוהה ביותר בכול רמה ללא הנדיקפ ) ,(₪ 100בשלב המוקדמות בלבד.
ב .לפני חלוקת הפרסים תתבצע הגרלת זיכוי כספי ) (₪ 300ורק למי שנוכח בהגרלה
ובמעמד חלוקת הפרסים בלבד .שחקן שיעלה בהגרלה ולא יהיה באולם לא יהיה זכאי
לפרס והבא בתור יהיה זכאי וכך הלאה.
ג .הסכום שיישאר לאחר סעיפים -6א' ו-6-ב' יחולק שווה ל 4-רמות ) %מסך הפרסים לרמה(:
 .1מקום  – 1כ + 20% -מדליה.
 .2מקום  – 2כ + 16% -מדליה.
 .3מקום  – 3כ + 13% -מדליה.
 .4מקום  – 4-6כ 27% -שהם כ 9% -לשחקן.
 .5מקום  – 7-10כ 24% -שהם כ 6% -לשחקן.

ד .סכומי הפרסים יפורסמו לאחר סיום מקצה המוקדמות באתר העמותה ועל לוח המודעות
של העמותה בבאולינג.

 .7מנהלי התחרות

 :חברי ועדת ספורט :ניפרבסקי יוסי ,ולאד אלקז ,גנאדי זמנסקי,

והנהלת העמותה
א .ערעורים יתקבלו עד  15דקות מתום המשחקים במקצה.
ב .ועדת ערעורים  :מנהלי הטורניר וחברי וועדת ביקורת של העמותה שיהיו נוכחים במקום
בשלב האמור.
כללי:
יו"ר העמותה רון ראובן 054-4311065
ס .יו"ר העמותה ישראל יעקובוביץ 052-3924565
יו"ר הועדה יוסי ניפרבסקי 050-6775226-
חבר ועדה ולאד אלקז – 052-2624559
חבר ועדה גנאדי זמנסקי – 052-4709970
רישום לתחרות במייל לעמותה .ואו במילוי טופס בדלפק הבאולינג.
ניתן להוריד את טופס הרישום באתר ולשלוח לפקס .08-6232266 :
מייל העמותה negevbo@gmail.com
תוצאות התחרות יפורסמו ויעודכנו עד יום המחרת באתר העמותה ובלוח מודעות.
אתר עמותת באולינג נגב www.negevbo.co.il :

בכבוד רב
חברי וועדת ספורט
"עמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות"

נספח :1

פינים שנופלים במהלך המשחקים.
.1
.2

.3
.4

נשאר פין בודד ונפל ירשם ספייר.
נפל פין או פינים ונשארו פינים עומדים על המסלול )לא משנה מה עומד( ירשמו הפינים שנפלו
כאילו הופלו בזריקה הראשונה ,והשחקן ישלים את הזריקה השנייה ,מה שיפיל השחקן ירשם
בלוח.
המכונה הפילה את הפינים )גרפה את הפינים( ולא משנה מה היה על המסלול השחקן יקבל
זריקה חוזרת כאילו לא שוחקה הזריקה הראשונה כלל.
כאשר חוזר כדור שנפל לתעלה והפיל פינים ימחקו הפינים שהופלו ע"י הכדור שחזר.

תאריך _____________

טופס לרישום שחקנים לטורניר באולינג נגב ה –  6לשנת 2020
ע"ש דורון אסולין ז"ל
תאריך אחרון רישום שחקנים לטורניר  06.02.2020בשעה  21:00על בסיס מקום פנוי
שם השחקן  _______________________ :משחק בקבוצת  :עמותת נגב  -כדורת ב"ש  -ליגה למקומות עבודה.
)הקף בעיגול(
בליגה למקומות עבודה משחק בקבוצת ________________ בליגה __________________.

תאריכי המוקדמות :
יש לסמן  2מועדים מוקדמות רצוי ולהעביר בפקס במייל.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

מקצה 1
מקצה 2
מקצה 3
מקצה 4
מקצה 5
מקצה 6
מקצה 7
מקצה 8
מקצה 9

יום א'
יום ג'
יום ג'
יום א'
יום ג'
יום ג'
יום א'
יום ג'
יום ג'

09.02.2020
11.02.2020
11.02.2020
16.02.2020
18.02.2020
18.02.2020
23.02.2020
25.02.2020
25.02.2020

בשעה 20:30
בשעה  10:30בוקר
בשעה 20:30
בשעה 20:30
בשעה  10:30בוקר
בשעה 20:30
בשעה 20:30
בשעה  10:30בוקר
בשעה 20:30

8
8
10
8
8
10
8
8
10

מסלולים.
מסלולים.
מסלולים.
מסלולים.
מסלולים.
מסלולים.
מסלולים.
מסלולים.
מסלולים.

דרכי התקשרות  :מייל _________________________@_______________________________ :

נייד 0______-________________ :
בקבלת הטופס ע"י המארגנים תישלח הודעת למיל השחקן/נית ו SMS -לנייד לאישור ההשתתפות ורישום השחקן.
יש אפשרות לשלוח אישור זה לפקס מס' –  08-6232266או למייל העמותה negevbo@gmail.com
חתימת המבקש _______________ :

ניתן לשלוח בקשה לרישום למארגני הטורניר בוואט-סאפ )טלפונים ראו מטה(.
יש לציין :שם ,ליגה וקבוצה בה משחק/ת )לצורכי ממוצע( ומס' מקצה הרצוי.
רון ראובן  ,054-4311065ישראל יעקובוביץ  ,052-3924565יוסי ניפרבסקי ,050-6775226-
ולאד אלקז –  ,052-2624559גנאדי זמנסקי – .052-4709970

