
 

 

 

  
 

 .(8201/7201)זוגות 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

 6לפחות -שישיג מתחילת העונה)טורניר טרום עונה וגביע אישיכל השחקנים ירשמו עם הממוצעים העדכניים  .3

 . כעדכני( ייחשבממוצע לתחילת העונה,  –משחקים מתחילת העונה  6. אם לא ישלים משחקים

 :זוגותל החלוקה .4

  כל שחקני הליגות ידורגו לפי הממוצע לטורניר. .א

 .מדורג ראשון ישובץ עם מדורג אחרון, מקום שני עם מדורג לפני אחרון וכד' .ב

למשל אם ) במידה וכמות השחקני ליגות לתחילת הטורניר תהיה אי זוגית שחקן האמצעי בדירוג .1

בליינד שיהיה שווה לממוצע של כל שחקני ( ירכיב זוג עם 25אז מדורג  -שחקנים  49יהיו 

 .7סעיף ב ממוצעים לפיב ייחש לבליינד הטורניר. הממוצע

זוגות בליגות בוגרים, בליגת סניורים לפי  25) הזוגות שיתקבלו ישחקו ביחד במהלך כל הטורניר .ג

 הנרשמים לליגה לתחילת הטורניר(.

 

 :סיבוב הראשון ממוחשבת לפני הגרלת מסלולים תהיה .5

 כמות הזוגות(. - 25עד  1-)מ הראשון יקבל מספר אקראי שיינתן ע"י מחשב זוג  עם מדורג .א

 , וכד'.1יקבל מס'  – 25ביחס לראשון, אם יהיה  1זוג  עם מדורג שני יקבל מספר + .ב

 וכד'. 2-ב 14, 1-ישחק ב 13. זוג שיקבל מס' בהתאם 1-12מסלולים ב ישחקו 1-12קבלו מס' זוגות שי  .ג

 ישובץ לצמד מסלולים, אשר יהיו מקומות פנויים)נעדרים(.  25זוג שיקבל מס'  .ד

 

 . , בהתאם5וחלוקה למסלולים תהיה לפי סעיף  3-מס' שיקבל זוג בהגרלה יקודם בשלישי ובמחזור שני  .6

 שיטה:ה .7

 ממוצע עדכני.  –לא מעוגלים(  לכל זוג ייחשב הממוצע זוגי )סכום הממוצעים .א

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

 יילקח ממוצע תחילת הטורניר.

 )גם ליגות העמותה(. יילקח ממוצע עדכני אחרון –למחזור אחרון  .ג

 לזוג עם ממוצע הגבוה ערב המחזור. 100%יינתן הנדיקפ של  לכל זוג .ד



 

 

 

 

 

 

 יתקיים בתאריכים הבאים:הטורניר  .8

 2017 ספטמברל 26 -1מחזור  .א

 2017בר אוקטול 03 -2מחזור  .ב

 גביע אישי. 3משולב עם מחזור  – 2018למאי  29 -3מחזור  .ג

 

 אין אפשרות השלמת משחקים לטורניר גביע זוגות. .9

 " באותו משחקון.0לזוג תירשם תוצאה " –במקרה ששני שחקנים מאותו זוג ייעדרו מהמשחקון  .10

" באותו מחזור 0לזוג תירשם תוצאה " –במקרה ששני שחקנים מאותו זוג ייעדרו כל משחקי אחד המחזורים  .11

 והוא יוכל להמשיך בטורניר.

לטורניר תירשם תוצאה עדכנית  .כאילו שיחק ייחשב כבליינד וייחשב -מהמשחקון  עדריי אחד שחקןבמקרה ו .12

 .אחרונה

 

 על פי התוצאות כולל ההנדיקפ.הזוגות המחזורים ידורגו  שלושהבסיום  .13

 .22, 18, 14, 10, 7ומקומות  4-1המקומות הזכאים לפרסים יהיו  .14

 :)בהתאם לשיקולי תקציב יפורסם בהמשך(הפרסים הם  .15

 . השלמת לפחות מחזור משחקים מלא אחד( –למדליה )זכאות  3-1מדליות אישיות למקומות  •

 – לפרס כספי )זכאות.22, 18, 14, 10, 7, 4-1פרסים בשווי כספי לזיכוי לעונה הבאה למקומות   •

 .משחקים( 9) מחזורי טורניר 3השלמת כל 

 
 

 .םלמעונייני ,שקלים 30בכל מחזור טורניר יתקיים גם טורניר מקומי ) כמו במחזור השלמה ( בעלות של  .16
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