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 ., חיים זווילייוסי ניפרובסקי, גנאדי זמנסקי, ולאד אלקז, גבי לוין נוכחים:

 .אלכס וקסמן חסר:

 

 על הפרק: .1

 .2016/17לשנת משחקים  ליגות העמותה דיון על תקנוני וטורנירים של עמותה .1.1

 

 והחלטות: דיונים .2

 :דיון על תקנון טורטיר אישי .2.1

 גנאדי:

 : 4סעיף  .2.1.1

רמות במידה ויש מספר רשומים אי זוגי החלטה על כמות השחקנים  2-בחלוקה ל – עכשיו

 תהיה בידי וועדת ספורט. 

יהיה שחקן יותר, לדוגמא:  1לקבע בתקנון שיטה שבמקרה כזה חלוקה תהיה שלרמה מציע: 

 .2-לרמה 50-ושאר ה 1-ראשוני לרמה 51נרשמים  101אם יהיו 

  

  .התקבל פה אחד החלטה

 

 : 9סעיף  .2.1.2

 גנאדי:

 מחזורים לטורניר אישי ובנוסף אפשר לארגן מחזור טרום עונה: 3בעונה הבאה יהיו 

 להלן תאריכי טורניר:

 ;06/09/2016 –מחזור טרום עונה 

 ;13/09/2016 – 1 –מחזור 

 ;06/12/2016 – 2 –מחזור 

 ;06/06/2017 – 3 –מחזור 

 

 התקבל פה אחד.  החלטה

 

 :10סעיף  .2.1.3

התוצאות ייחשבו  הקרובלהיעדר באחד משני התאריכים הראשונים כשבמחזור ליגה ניתן 

 לטורטיר האישי. לא לאפשר השלמה אחרת, למעט מקרים שרשומים בתקנון.

 מחזורי טורניר. 3-ל 4בהערות לשנות 

 

 התקבל פה אחד.  החלטה

 

 :14סעיף  .2.1.4

 שלא ניתן להיעדר ממחזור אחרון של הטורניר.לתקן 

 

 התקבל פה אחד.  החלטה
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 דיון על תקנון טורטיר הנגב ע"ש דורון אסולין ז"ל: .2.2

 גנאדי:

 .2ג' לגבי שיטת דירוג אחרי שלב -6-ו' ל-5התנגשות בין סעיפים ישנה 

 

 יוסי:

 .2-השיגו בשלבו' ולהשאיר קביעה לפי טוטאל פינים שהמנצחים -5צריך לבטל סעיף 

 

 . 2-, שדירוג יהיה לפי טוטאל המנצחים בשלב התקבל פה אחד החלטה

 

  מתאריך  1ת ספורט מס' בנוסף להחלטות מישיבת וועדלגבי "טורניר נגב" כל ההחלטות

05/04/2016: 

 

o פינים משלב  100%התקבל: בטורניר הבא תהיה צבירה של  1נגד  3ברוב של  :החלטה

אל שחקן  70%-קפ יוקטן ל-טורניר ללא צבירה, הנדי 1-לאחר שלב 1-המוקדמות לשלב

 .3-פינים ברמה 30, 2-פינים ברמה 20, 1-פינים ברמה 15הגבוה ברמה, אך המקסימום יישאר: 

 

o  :התקבל פה אחד שהחל מטורניר הבא חישוב ממוצע יהיה חישוב יחסי של כל החלטה

באותה שנת הפעילות בכל המסגרות ללא התייחסות לכמות  תוצאות ששחקן השיג

 המשחקים.

 

o :מהמשתתפים בשלב  80%יעלו  1התקבל פה אחד, החל משנה הבאה לשלב  החלטה

 שחקנים בכל רמה. 30-מוקדמות, אך לא יותר מ

 

 עד מנהל.והחלטה סופית תתקבלנה בישיבת ו 

 .יובא לידיעת וועד המנהל לאישור ו/או לדיון מחדש 

 

 ע"י רשםנ                                                                                            

 זמנסקי גנאדי                                                                                               


