
 

 

 

 

 

    

 

 .(8201/7201)אישי גביע עמותהתקנון 

 רשאים להשתתף כל שחקני וחברי העמותה הפעילים וחברי העמותה ששילמו את דמי החבר. .1

 שחקן שלא שיחק ושילם את דמי החבר יחשב לו הממוצע מסיום עונה קודמת כתוצאה רשמית.  .2

לתחילת העונה)ממוצע רישום לחלוקה כל השחקנים ירשמו עם הממוצעים העדכניים בטבלאות העמותה  .3

 .בליגות(

למחזור שני יילקחו ממוצעים תוצאות שיושגו במחזור הראשון, לשחקן שייעדר ממחזור ראשון  .א

 יילקח ממוצע תחילת הטורניר. –

  יילקח ממוצע עדכני אחרון. –למחזור אחרון  .ב

 

 לרמות: החלוקה .4

 . 50/50באמצע   חלוקה  –זוגית  תהיה אם כמות שחקנים  .א

 101יהיה שחקן יותר, לדוגמא: אם יהיו  1חלוקה תהיה שלרמה  –היה אי זוגי כמות תאם  .ב

 .2-לרמה 50-ושאר ה 1-ראשוני לרמה 51נרשמים 

 

 הגרלת מסלולים תהיה בסיבוב הראשון ולאחר מכן תזוזת מסלולים בכל מחזור של הטורניר. .5

 מסלולים שמאלה.  2זוגיים  יזוזו  -מסלולים ימינה ומסלולים אי  2במחזור שני מסלולים זוגיים יזוזו  .6

  במחזור שלישי ישחקו במסלולים שייקבעו למחזור שלישי טורניר גביע זוגות )מחזור משולב(. .7

 ברמה ב'. 30 -ברמה א' ו 15בכל רמה ולא יותר מ  )ערב המחזור( לגבוה 80%לשחקנים יינתן הנדיקפ  של  .8

 הטורניר יתקיים בתאריכים הבאים: .9

 .(10סעיף בהתאם ללהשלמה )ניתן  – 2017 ספטמברל 12 -1מחזור  .א

 .(10סעיף בהתאם ללהשלמה )ניתן  – 2017לספטמבר  19 -2מחזור  .ב

 גביע זוגות. 3משולב עם מחזור  – )חובה( 2018 מאיל 29 -3חזור מ .ג

 

י גביה זוגות, שיתקיימו במחזורהתוצאות שישיג שחקן הנעדר כש ,ים הראשוניםהמחזורניתן להעדר משני  .10

 .(לא תהיה אפשרות השלמה אחרת) האישי גביע יחשבו לטורניר, 03/10/2017-ו 26/09/2017בתאריכים 

 .טורנירברשם כאילו לא השתתף יי -הראשונים מחזורי טורניר  2מי שלא ישלים  •



 

 

 

 

 

 

 

 המחזורים ידורגו על פי התוצאות כולל ההנדיקפ. שלושהבסיום  .11

 . 18, 14, 7ומקומות  4-1המקומות הזכאים לפרסים יהיו  .12

 :)בהתאם לשיקולי תקציב יפורסם בהמשך( הפרסים הם בכל רמה ולהל"ן .13

 . 3-1מדליות אישיות למקומות  •

)בכפוף לכמות המשתתפים  .18, 14, 7, 4-1פרסים בשווי כספי לזיכוי לעונה הבאה למקומות   •

  .בטורניר(

o  10השלמת כל המשחקים בטורניר, בהתאם לסעיף  –זכאות לפרסים כספיים. 

o  כלפי מעלה, הזכאיים יפורסמו בסיום  18מקום אחרון לא זכאי לפרס ויתכן שיועבר ממקום

 .הטורניר

 

 .)אין אפשרות להשלים( אחרון לא ניתן להעדר ממחזור .14

  .םמעונייניל ,שקלים 30של  יתקיים גם טורניר מקומי ) כמו במחזור השלמה ( בעלותבכל מחזור טורניר  .15

 

 בכבוד רב 

 עדת הספורטו
 


