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 על הפרק: .1

 :ז"ל ע"ש דורון אסולין 2-הערות שהתקבלו לאחר טורניר נגב .1.1
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 חישוב ממוצע הקובע לטורניר. .1.1.3

 הצעות נוספות של ועדת ספורט. .1.1.4

 

 לשנה הבאה.של העמותה  "לאומית"ו "על"ליגות  .1.2

 

 דיונים והחלטות: .2

 : 1.1.1–לסעיף 

ע"ש דורון  2-(, לא הייתה הענות כפי שציפינו להשתתף בטורניר נגב₪ 230כנראה, עקב עלות השתתפות הגבוהה) 

 ז"ל.אסולין 

 מלצה להוזיל דמי השתתפות בטורניר,ע"מ למשוך יותר שחקנים לטורניר הבא יש ה יוסי:

 .אך עלות המשחקים תהיה על חשבון השחקן

 

 עלות תהיה ע"ח העמותה. 2-, והחל משלבבלבד 1-שלבים מוקדמות ושלבשחקן ישלם עבור  ולד:

 בעד הפחתה. גנאדי:

 .₪ 130-ל 110מציע שעלות ההשתתפות תהיה בין  י:יוס

 .₪ 90-ל 70אנטר יהיה בין -רה ולד:

 .₪ 60=  50%אנטר -ורה ₪ 120אז נקבע השתתפות בטורניר על  יוסי:

 התקבל פה אחד. החלטה

 

 : 1.21.–לסעיף 

 התקבלו כמה הערות משחקנים שהשתתפו בטורניר עם הערה שלא הייתה צבירת פינים בשלבי טורניר.  יוסי:

בלבד, ע"מ שמאמץ ששחקן משקיע בשלב  1-לטורניר הבא לעשות צבירת פינים בשלב מוקדמות ושלב מציע

 המוקדמות ייחשב לו בשלב הבא.

מסך הפינים שנצברו  50%אך אני בעד גרירה של , 1-לדעתי מסכים עם גרירת פינים משלב מוקדמות לשלב  ולד:

 ויגדיל את התחרותיות. 1-נים בשלב קבמוקדמות ולא את הכל, זה יצמצם פערים בין השח

 אך להשאיר את המקסימום כפי שהיה בהתאם לרמה. 70%-קפ ל-אפשר להוריד הנדי גנאדי:

 .50%בעד צבירה של  1, גבי(, )יוסי, גנאדי70%קפ -והנדי בעד צבירה מלאה שפינים 3 :הצבעה
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לאחר  1-דמות לשלבפינים משלב המוק 100%צבירה של בטורניר הבא תהיה  :התקבל 1נגד  3ברוב של  :החלטה

-פינים ברמה 15אל שחקן הגבוה ברמה, אך המקסימום יישאר:  70%-קפ יוקטן ל-טורניר ללא צבירה, הנדי 1-שלב

 .3-פינים ברמה 30, 2-פינים ברמה 20, 1

 

 : 1.31.–לסעיף 

הייתה הערה לגבי חישוב ממוצע הקובע לטורניר. הממוצע הגבוה לא פייר, לכן מציע לבצע ממצע יחסי בין  יוסי:

 משחקים לפחות. 6כל הממוצעים, בתנאי שחקן שיחק באותה מסגרת 

אם אנחנו מחשיבים את כל המסגרות, אז החישוב צריך לכלול את כל המשחקים ללא קשר לכמות. יש  גנאדי:

 . יותר משקףלבצע חישוב יחסי והממוצע יהיה 

החל מטורניר הבא חישוב ממוצע יהיה חישוב יחסי של כל תוצאות ששחקן השיג התקבל פה אחד ש: החלטה

 התייחסות לכמות המשחקים.באותה שנת הפעילות בכל המסגרות ללא 

 

 : 1.41.–לסעיף 

 א':

 2כל שחקן ישחק  1-בשלב זה, אלא בדומה לשלב Out-Nockשלא יהיו משחקי  2-מציע לשנות את שלב יוסי:

 רמר.-טוטלים הגבוהים יעפילו לשלב רבע 4-משחקים ו

 מתנגד, בעד להשאיר שיטה ישנה. ולד:

 נגד )יוסי(. 1 –)ולד, גנאדי, גבי(  3-בעד להשאיר שיטה ישנה הצבעה:

 נשארת כפי שהייתה. 2-שיטת משחקים של שלב  החלטה:

 

 ב':

 שחקנים. 30-ל 1-מציע לעלות כמות שחקנים שעולים ממוקדמות לשלב גנאדי:

 ים לרמה.שחקנ 30-יכול להיווצר מצב שכל השחקנים יעלו שלב, אם כמות הנרשמים תהיה פחות מ יוסי:

 .שחקנים 30-מהנרשמים, אך לא יותר מ 80%אז אפשר שיעלו רק  גנאדי:

 מסכים. יוסי:

-מהמשתתפים בשלב מוקדמות, אך לא יותר מ 80%יעלו  1התקבל פה אחד, החל משנה הבאה לשלב  החלטה:

 שחקנים בכל רמה. 30

 

 : 21.–לסעיף  .3

 :מעדכן גנאדי

 לשנה הבאה: "לאומית"ו "על"לגבי ליגות 

 מסלולים בכל יום שלישי בשבוע )למעט חגי ישראל(. 12באולינג מקציב לנו 

 .8-בכל ליגה ל תצוהקבולהגדיל כמות ישנה אפשרות 

 קבוצות חופשיות( 4קבוצות חופשיות. )סה"כ  2בכול שבוע ובכל ליגה יהיו 

 סבבי המשחקים מלאים(.  3פעמים )  3כל קבוצה תשחקנה עם כל קבוצה מאותה ליגה 



 05/04/2016מתאריך  1מס'טוקול ישיבת ועדת ספורט פרו

 3מתוך  3עמוד 
 

 מתכונת הליגה:

-וסיום ב 31/08/2016-, )כאופציה: פתיחה ב20/06/2017-לוסיום  06/09/2016-הליגה מתוכננת לתחילת  .3.1

13/06/2017.) 

 שבועות משחקים: 43ס"כ  .3.2

 .שבועות 28יתפוס  –משחקי ליגה בפועל של כל קבוצה  21 .3.2.1

 3כל שחקן ישחק  –2016-2017מחזורים של טורניר אישי שייפרס למשך כל עונת המשחקים  3 .3.2.2

 .שבועות 3יתפוס  – משחקים ע"ח עמותה כל) משחקים

 .שבועות משחקים 3טורניר ע"ש דורון אסולין ז"ל ייפרס על פני  .3.2.3

 שבועות משחקים. 34סה"כ  .3.2.4

 

 . שהיו חלק ממחזורי טורניר אישי מחזור השלמה וטלובי .3.3

כדי ששחקן שנבצר ממנו לשחק חלק מהמשחקי ליגה יוכל להשלים את המשחקים באחד מימי  .3.3.1

 ע"ב מקום פנוי.  עם אחראי ליגותהחופש של קבוצתו בתיאום מראש 

 עדיפות למשחקים בימי חופש תינתן לשחקן עם חוסר משחקים. .3.3.2

 סדק משחקים: .3.4

  י.של טורניר איש מחזור ראשוןתיפתח עם  2016-2017עונת משחקים  .3.4.1

 (.1של ליגות העמותה )סיום סיבוב  10לאחר מחזור של טורניר האישי מחזור השני  .3.4.2

 (.2של ליגות עמותה )סיום סיבוב  19לאחר מחזור של טורניר אישי  מחזור השלישי .3.4.3

 מרץ.-פברואריתקיים במהלך חודשים  טורניר ע"ש דורון אסולין ז"ל .3.4.4

 עד מנהל.והחלטה סופית תתקבלנה בישיבת ו .3.5

  לידיעת וועד המנהל לאישור ו/או לדיון מחדש.יובא 

 ע"י רשםנ                                                                                            

 זמנסקי גנאדי                                                                                               


