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ארתור מאייר ז"ל היה ממקימי התאחדות הכדורת בישראל ופעל רבות 

 לקידום ענף הבאולינג בארץ בשנותיו הראשונות.

תיערך  4016תחרות גביע המדינה לאגודות בקטגוריית הסניורים לשנת 

 ." בבאר שבע7"בבאולינג  08:46בשעה  4016למאי  44 –ביום ו' ה 
 

 08:90שתתפות תיערך בשעה * ישיבת מנהלי הקבוצות המ

 

ליגות  4-לפני תחילת התחרות יחולקו הגביעים והמדליות לזוכים ב

 401414016לעונת ת( וארציההסניורים )על, לאומית ו
 

 :מחזיקי גביע המדינה לסניורים היסטוריית 

 ראשל"צ – 4005 פ"ת – 4006 ראשל"צ – 4004 פ"ת – 4009

 הרצליה - 4010 חולון  - 4008 חולון  - 4009 חיפה  – 4007

 נשר  -4014 ראשל"צ  -4019 פ"ת  -4014 חוצות – 4011

4016 –  ???       
 

 : רשאים להשתתף .1
 להתאחדות הכדורת בישראל. ותהמסונפ אגודותכל ה 1.1

ורק הם יוכלו להשתתף את רשימת שחקני הקבוצה  0211..512-כל אגודה תעביר בפקס עד ל 1.4

 .בתחרות

לשחק בקבוצת  אינו יכולקבוצה משתתפת בגביע המדינה לסניורים שחקן שאין לאגודתו  1.9

 אגודה אחרת.

אגודה יכולה לשתף רק שחקנים שלגביהם יש אישור רפואי תקף לפי חוק הספורט וביטוח  1.4

תאונות אישיות תקף. לשחקנים שלא משחקים במסגרת ליגות ה.כ.י, יש להעביר להתאחדות 

. קבוצה שתשתף שחקן אשר לא  .509..91.0תאריך אישורים רפואיים ואישורי ביטוח עד ל

 !יפסק לה הפסד טכניאושר כנ"ל, 
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 : תקנון ושיטה .4
 ..כ.י ה נוהליהמשחק וההתנהגות בכפוף ל כללי  4.1

 . Backerרות, על כל שלביה תתנהל בשיטת התח 4.4

 , חולצה זהה .האגודהבתלבושת בה להופיע חו 4.9

 .איסור על משחק עם מכנסי ג'ינס או בד ג'ינס חל 4.4

. כללי העישון של שחקן מחליף יהיו לפי ההגדרה חל איסור על עישון במהלך בלוק משחקים 4.6

 הנהוגה בליגות ההתאחדות.

  

 : הרכב והופעה .9
 ללא תוספת "הנדיקפ". ניתן לשתף גם נשים .שחקנים 5תחרה בהרכב של ת אגודהכל  9.1

 כל משחק )ללא   לקראת תחילתתהיה הזכות להחליף את הרכב השחקנים בקבוצה  אגודהלכל  9.4

 יל.לע 1.1 –ו  1.5ואושר לפי סעיפים  נרשם/ההגבלה( ובלבד שהשחקן/ית       

 לפני כל משחק, ירשום ראש הקבוצה את הרכב השחקנים בקבוצה ואת סדר ההופעה של   9.9

 שחקני הקבוצה בטופס רישום מיוחד.      

 המשחק. , לפני תחילתלשחקן נכנס יש זכות לשתי זריקות חימום 

 י הקבוצה. לאחר תחילת המשחק, אין לשנות הרכב קבוצה ואין לשנות את סדר הזריקות של שחקנ 

  כאילו לא הפיל כלל אף גלם  – 0לשחקן הפורש במהלך המשחק מכל סיבה, ירשם    

 )!( שבתורו והמשחק ימשך. Frame –בזריקת ה          

 

 : מוקדמות .4
  משחקים.תכנית ההרכבי הבתים ו לקביעת ה אחתתיערך הגרל במהלך ישיבת מנהלי הקבוצות 4.1

  .קבוצות 8 כל אחת בת , שני בתיםבתיערך התחרות  , לכן אגודות 91 לתחרות נרשמו 2.4
 Round Robin  תחרות בתוך הבתים תהיה בשיטת ליגה בת סיבוב אחד או כפי שחלק מכיר בשםה 2.4

תכנית המשחקים , לפי באותו הבית במשחק אחדכל מועדון יתחרה עם כל המועדונים האחרים 

 שתפורסם מיד לאחר ההגרלה.

 נקודה לכל קבוצה. –נקודות. תיקו )שיוויון(  5 –ניצחון יקנה  4.4

 נקודה. ¼ומעלה תקבל בונוס של נקודות  500קבוצה שתשיג תוצאה של  4.6

 נקודה. ½ומעלה תקבל בונוס של נקודות  .55קבוצה שתשיג תוצאה של  4.5

 נקודה. ¾נקודות ומעלה תקבל בונוס של  5.0קבוצה שתשיג תוצאה של  4.7

 נקודה. 9נקודות ומעלה תקבל בונוס של  .57קבוצה שתשיג תוצאה של  4.9

במקרה של שיוויון  .הגמר¼ מכל בית שצברו את מירב הנקודות יעלו לשלב  הקבוצות ארבע 4.8

ובמקרה של שיוויון  רב יותר כולללה הקבוצה שלזכותה מספר פינים במספר הנקודות תע

 .תעלה זו שהשיגה את התוצאה הגבוהה יותר במשחק האחרון בשלב זהבנקודות ובפינים 
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 רבע הגמר:  141 .6

 התוצאות שהושגו בשלב הקודם לא יחשבו בשלב זה. 6.1

 הלן.ל 1.9לפי התרשים בסעיף  בשלב רבע הגמר תתחרינה הקבוצות בשיטת הצלבה 6.4

שני משחקים )סה"כ פינים(. מסה"כ משחקים בשיטת הנוקאאוט, הטוב  5הקבוצות תשחקנה  6.9

 .עלה לשלב חצי הגמרתהמשחקים  5 בסה"כיותר פינים  הקבוצה שתצבור

 .90 –ו  1במקרה של שוויון בסך כל הפינים, ישוחקו משחקונים  6.4

 

 הגמר:  141 .5

 התוצאות שהושגו בשלב הקודם לא יחשבו בשלב זה. קביעת המתמודדות בשלב זה יהיה לפי 5.1

 תרשים ההתמודדויות הבא : 

 גמר¼                                     

  1 בית א 
 חצי גמר

   

     4 בית ב 

       

 הגמר

  3 בית א 
 חצי גמר

  

    2 בית ב 

        

  2 בית א 
גמרחצי   

  

    3 בית ב 

       
  4 בית א 

 חצי גמר
   

     1 בית ב 

 

שני משחקים )סה"כ מסה"כ הטוב  –  נה לשלב זה תשחקנה בשיטת הנוקאאוטיהקבוצות שתעל 5.4

כל המשחקים  עלה לשלב הגמר.תהמשחקים  5יותר פינים בסה"כ  הקבוצה שתצבורפינים(. 

 ....ון כמו בסעיף שובר שווי בשלב זה ישוחקו במקביל.
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 הגמר: .7

משחקים רצופים לפי המתכונת של הטוב   5 -הן ב ישתי הקבוצות שתעלינה לגמר תתחרינה בינ 7.1

 המשחקים יחד תזכה בגביע המדינה  5 -שני משחקים. הקבוצה שתצבור יותר פינים ב מסה"כ 

 )ניצחון במשחק לא מקנה נקודות(.

 הפסידו בשלב חצי הגמר, על המקום השלישי.במקביל, באותה מתכונת, תתחרינה הקבוצות ש 7.4

 .90 –ו  1במקרה של שוויון בסך כל הפינים, ישוחקו משחקונים  7.9

 

 פרסים: .9

  מדליות  מגן לאגודה + הזוכה לאגודה)גביע נודד( גביע המדינה לסניורים +

 .ם המשתתפיםלשחקני

 ם המשתתפיםומדליות לשחקני שבמקום השני לאגודה מגן.  

 ם המשתתפיםומדליות לשחקני השלישישבמקום לאגודה  גןמ.  

 

 .ש"ח, הכולל עלות המשחקים 600    : דמי השתתפות .8

 

 .ריה פישרא:  מנהל התחרות .10

 

  :שיפוט  .11
  מנהל התחרות. -שופט ראשי 

 .שופטי ה.כ.י המוסמכים כפי שימונו לימי התחרות 

 

 : ועדת ערעורים .14

 הם עניין בנושא הערעוראין לחברי הועד המנהל הנוכחים במקום וש. 

  דקות מסיום המשחקים בכל שלב. 10ערעורים יתקבלו עד 

 

 

 

 בברכה , 

 יו"ר   אריה פישר, 

 התאחדות הכדורת בישראל
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