
  שולחנות 8 עד 5הנחיות לקיום התחרות בסקציה עם 

  )2019( !!!הוראות חדשות אלו , שימו לב

  
  !!שולחנות 9-נדרש אישור מיוחד לקיום התחרות עם פחות מ

לא מאושר לשחק בתחרויות . Howellשולחנות  תהיה בשיטת  8 עד 5התנועה בבית שבו , על פי החלטת ועדת החוקה
  .שולחנות 5-הסימולטניות עם פחות מ

  .וכך כל זוג מתמודד נגד יותר זוגות, שיטה זו מאפשרת לקיים יותר סיבובי משחק מאשר בשיטה הרגילה
, אבל הניסיון מראה שניתן  להתרגל לכך  בקלות, חסרונה של התנועה הזו שהיא מסובכת יותר לשחקנים ולמנהל התחרות

  .יד על כמה הנחיותכל מה שצריך הוא להקפ, לעומת זאת לתנועה יתרונות רבים
  .להכין מראש לוחות תנועהלקבל אישור ושולחנות חייב  9-כל מי שסבור כי יתכן ויהיו לו פחות מ!!! חשוב 

  .בורדים לסיבוב 3-בשום מקרה לא יאושרו תוצאות של סקציות ששיחקו יותר מ
  

  מספרי זוגות
ועליהם לקרוא בכל פעם היכן הם צריכים לשחק  ,קבועים EW-ו NSומסבירים להם כי היום אין , מקצים מספרים לזוגות

מומלץ , אם יש מספר אי זוגי של משתתפים.  יושב קבוע באותו מקום) 14(בשבעה שולחנות זוג אחד בלבד . בסיבוב הבא
  ).14-15-16: זוגות יושבים קבוע בשולחן  3 –שולחנות  8במקרה של .  (ששם יהיה המספר של הזוג החסר

ואילו בשמונה שולחנות משחקים האוול מופחת , כולם נגד כולם, שולחנות הנה מושלמת 7-ת האוול לראוי לציין כי תנוע
  )סבובי משחק 12סבוב חלוקה ועוד (סיבובים 

  
  !עם המעבר לתוכנת החישובים החדשה יש להכין מראש לוחות שולחן מסוג חדש , שימו לב – לוחות שולחן

  
  :לעדכון פעל לפי הסעיף הבא . ה הכוללת את התנועות הנדרשותלגרסה האחרונ ARWINיש לעדכן את תוכנת 

הקובץ מעדכן את כל מה שדרוש מבלי , את קובץ ההתקנה ומפעיליםמורידים  , www.bridge.co.ilדרך אתר ההתאגדות 
  .050-9511422אסף עמית פנה ל, שה סיסמהלהתקנת התוכנה דרו, שיפגע בקובצי הנתונים וקובצי נקודות האמן

  ):עבור תכנית החישובים ועבור הדפסת לוחות שולחן(בצים של התנועה שמות הק
  הבורדים מחולקים מראש  יש סיבוב חלוקה  השולחנות. מס
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הכנס למטה את מספר השולחנות ומצא את " תנועות"לחץ על לחיץ  -  ARUTILSדפסת לוחות השולחן נעשית דרך ה
 .התנועה המתאימה לפי שמות התנועות שפורטו למעלה

וכן , שמשחקים שם בכל סיבוב מספרי הזוגותמודפסת גם טבלה המפרטת את , מלבד מספר השולחן, על כל לוח שולחן
  .צריכים לשחק הם איזה בורדים

 ARROWאין צורך בביצוע , שולחנות 8- במידה ויש פחות מ. אן שני הזוגות עוברים בסיבוב הבאל כמו כן מודפס שם
SWITCH.  

  
  בורדים

את יתר ) .  וכן הלאה 1בשולחן  1-2בורדים (לפי הסדר הרגיל , על כל שולחן ) לפי התנועה שנבחרה( בורדים 3או  2 מניחים 
  ).דקות 15בורדים בכל  2(לחלק מנהל התחרות בעצמו תוך כדי התחרות הבורדים יצטרך 

  ).כדי שיפרידו אותם לפי צבעים, בין השולחנות, בתחילת התחרות, כדאי למנהל לחלק את הבורדים שעליו לחלק
  

  נוהל מומלץ למעבר סיבוב 
  ".5נא לעבור לסבוב מספר :  "מנהל התחרות יקרא

  .ודם כל את הבורדים לשולחן שמספרו נמוך יותרמעביר ק, NSכל מי שישב בכוון 
  .מביא את הבורדים אל מנהל התחרות 1NSמי שישב 

לאחר מכן כל זוג עובר לשולחן הבא על פי .מנהל התחרות שם בעצמו את הבורדים הדרושים בשולחן הגבוה ביותר
  .ים הנכוניםוכי מונחים שם הבורד, ומוודא בלוח השולחן כי הוא יושב במקום הנכון, ההנחיות

והם יכולים לראות בכל סיבוב היכן הוא ישב , כל הערב אחרי אותו זוג" רודפים"כדאי להנחות את השחקנים כי הם : הערה
  .קודם

  
  .7במיוחד את עמוד " תנועות מומלצות למועדון"להשלמת המידע מומלץ לקרוא בעיון את המסמך 

  http://main.bridge.co.il/uploads/files/4479movments.pdf: להורדת המסמך עבור אל 
  9511422-050אסף : אל תהסס לפנות , להבהרות נוספות ולסיוע
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