
1רחוב שוהם , פיס נווה מונוסוןאולם , נווה מונוסון-18.02.2017: 1מחזור 

(08:30חימום החל מהשעה )09:00ההתחלה שעת 

:גילואילך המחולקים לשלוש קטגוריות 27מיועדת לשחקנים ושחקניות פעילים מגיל הליגה : השתתפותתנאי 
 בלבדהמשחקים בליגות הארציות והמחוזיות , 1990-1983שנולדו בין השנים 27-34בני

 1982-1973שנולדו בין השנים + 35בני

 כולל, 1972שנולדו עד שנת + 45בני.

לקטגוריות גילחלוקה 
 והמחוזיותלשחקנים ושחקניות המשחקים בליגות הארציות מיועדת (27-34בני )" פתוחה"קטגוריה.

 ישחקו שחקנים מהליגה  ' ישחקו שחקנים הרשומים בליגה הלאומית ואילו בדרג ב' דרג א. 'וב' דרג א, תחולק לשני דרגים+ 35גיל קטגוריית

.המחוזית או שחקנים שלא רשומים באף אחת מליגות השייכות לאיגוד, הארצית

 תשוחק כיחידה אחת ללא חלוקה לדרגים+ 45גיל קטגוריית.

קטגוריות המשחק
 כל הקטגוריות"יחידות נשים"

 פתוחה"יחידים"

 פתוחה"זוגות גברים"

 דרג א+ 35יחידים'

 דרג א+ 35זוגות גברים'

 דרג ב+ 35יחידים'

הבהרות

 בחירה זו הינה גורפת לכול עונת  . 'דרג א+ 35רשאי לבחור לשחק בקטגוריית גיל ', דרג ב+ 35וכן מקטגוריית גיל + 45מקטגוריית גיל שחקן

.'לא יכול לשחק בדרג ב' שחקן מדרג א. המשחקים ואיננה ניתנת לשינוי

 הם ישחקו בקטגוריית דרג א, במשחקי זוגות הגברים' יבחר לשתף פעולה עם שחקן מדרג א' ושחקן מדרג בבמידה'.

 משחקאולם הניקוד אינו מצטבר במידה וחל מעבר בין קטגוריות , לשנות שותף במשחקי הזוגות בין מחזורים בליגהניתן.

 רשאי לבחור שתי קטגוריות משחק לכול היותר לכול מחזור בתחרות ובחירה זו יכולה להשתנות במחזור העוקבשחקן.

שיטת התחרות

 במחזורים הבאים ההגרלה תתבצע בהתאם לדירוג השחקנים במחזור הקודם, במחזור הפתיחה תתבצע לפי דירוג ארציההגרלה.

 בהתאם למספר המשתתפים לקטגוריה, או ביתאוט-המשחק תהיה נוקשיטת:

3 משתתפים בקטגוריה ישחקו בשיטת בית5עד  .

6הפסדיםהכוללת משחקי דירוג לכלל המשתתפים עד שני אוט-משתתפים ויותר ישחקו בשיטת נוק.

 11מערכות עד 5הטוב מבין , המשחקכללי.

 15ישוחק המשחק עד , 14-14במקרה . נקודות2המערכה עד להפרש של תשוחק 10-10של שוויון במקרה.

שיטת דירוג  

 כל תחרות יינתנו הנקודות לפי הטבלה הבאהבסיום:

 המקומות הראשונים במדליות3כל מחזור תחרות יזכו בסיום  .

 מגנים/העונה ולאחר שקלול הניקוד המצטבר יזכו הראשונים בכל קטגוריה בגביעיםבסיום.

ותשלוםרישום 
 האיגוד מול ישירות , המועדוניםדרך יתבצעisrbad.tournaments.register@gmail.com
 שחקנים מותנת בקיומו של כרטיס שחקןהשתתפות

 בעלי כרטיס משולב באיגוד פטורים מתשלוםשחקנים ותשלום לתחרות רישום
 80–שתי קטגוריות עלות ₪    50–קטגוריה אחת עלות ₪
ה לאחר פרסום ההגרלה יחויב בתשלום מלא/שיירשם לתחרות ויבטל את השתתפותוית/שחקן.

בת זוג בהתאם לנמצא/המארגנים ייבחנו את האפשרויות ויתאימו בן. בת זוג יש לציין זאת בעת הרישום/מחפש בןנית/במידה ושחקן  .

.  שינויים ניתן לביצוע עד לסיום מועד ההרשמה
15.02.2017:ז"ולופרסום ההגרלה 23:59שעה 12.02.2017:תאריך אחרון לרישום

לא יתאפשרו שינויים לאחר פרסום ההגרלות ולוח הזמנים אלא רק במקרה של טעות מצד המארגנים.
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 דרג ב+ 35זוגות גברים'

 45יחידים גברים+

 45זוגות גברים+

זוגות נשים כל הקטגוריות
 דרג א+ 35לכל השחקנים מלבד שחקני מיועדת , מעורביםזוגות'

התחרויותמנהלי 

שטכמןריטה ' גב: הדרוםחירם   אזור עודד מר : המרכזאבידן   אזור אוהד מר : אזור צפון

הטורנירמנהל 

פרלובר פיליפ "ד

050-6669829

https://www.google.co.il/maps/place/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D+%D7%A4%D7%99%D7%A1+%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94+%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%9F%E2%80%AD/@32.0287739,34.8759635,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151d356f63fc1c39:0xa8ffdd8880b74b8a!8m2!3d32.0287739!4d34.8737748
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