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 2019אוגוסט     נספח התנהגות 

  לתשומת לב השחקנים

לנהלי ועדת החוקה על השחקנים להישמע לתקנון התחרות , על פי הנחיות ועדת החוקה והנהלת ההתאגדות
  :לנהלים הבאיםכמו כן לתת דגש  . לתנאי התחרותו

  )תקנון כללי(   עמידה בזמנים

את  מתחילים לשחקשעת ההתחלה הנקובה בהזמנה היא השעה שבה . חובה להגיע בזמן לתחרות
  .יוטלו קנסות משמעתיים על המאחרים). המתנגדים הכרזתאחרי בירור שיטת (הבורד הראשון 

  .המפגש םוישגורם לאיחור בס, כמו כן יוטלו קנסות על משחק איטי במיוחד

  )נוהל גילוי נאות(   שיטות כרטיס

  .ממולא כהלכה, כל זוג חייב להגיע עם כרטיס שיטות תקני

  )נוהל התנהגות הולמת(   קוד התנהגות

  :בדגש על, בכל הקשור להתנהגות שאינה הולמת zero-toleranceההנהלה הכריזה על 

  ויכוח קולני עם שותף או יריבים -
  קולני של תוצאות משחק או מהלך בהכרזה או במשחק" שידור" -
  .שופט או שחקן אחר העלבת -

  .מנהלי התחרות מונחים להתייחס בחומרה לכל הפרה כזו

  )התנהגותנוהל (   עזיבת מקום המשחקאיסור 

של עישון  איסור מוחלטחל יודגש במיוחד כי . את אולם המשחקים במשך כל המפגש איסור לעזובחל 
  .לרבות מחוץ לאולם, במהלך המפגש

  )טלפוניםנוהל (   איסור שימוש בטלפונים

  . במשך כל המפגש אין להשתמש בטלפון
  ).ב"קפה וכיו, בזמן יציאה לשירותים ולהישאר שם גם(ומונח כל הזמן על השולחן  יהיה כבויהטלפון 

  )נוהל ערעורים(   אפשרות להגיש ערעור

  :תנאים הבאיםשני הורק ב, של החלטת מנהל התחרות" בדיקה מחדש"ניתן לבקש 

עובדות  קיימותאו ש, לא התייעץ כנדרש, למשל(ההתייעצות של מנהל התחרות נפל פגם בנוהל  -
  )מהותיות שלא נלקחו בחשבון

  .מנהל התחרות השתמש בחוק לא נכון-

  ₪ 100פקדון בסך  בצירוףלמנהל התחרות אותו למסור ו בקשה לבדיקה מחדש טופסיש למלא 
  ).הפקדון לא יוחזר אם הערעור יימצא ללא בסיס(

  

  עמיתאסף 
 ד ספורט"רמ
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 2019אוגוסט מהדורה   1  2019 אתנאי תחרות ליגה 

  

  2019 'אתנאי תחרות למשחקי ליגה 

  כללי
  .הנחיות אלה משלימות את התקנון הכללי לתחרות קבוצות .1

או  EBL-התקנון של ה) לפי הסדר(על פי  ויטופלסוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון הכללי 
 .החוקהועדת יובאו להכרעת או  White Book-י ה"ע

זכות ההשתתפות על פי הישגי הקבוצה . אחד מארבעת הבתיםקבוצות בכל  12משתתפות  .2
: דהיינו( הקודמת מהשנה זכויות יש בהרכב שחקנים לשני שלפחות ובלבדבשנה הקודמת 

 ).שנה באותה הבורדים מןאת המינימום הנדרש  שיחקו

  משחקי הליגה
   . בורדים 12 של במפגשים אחרת קבוצה כלמתמודדת נגד  קבוצהכל  .1
  .על פי הטבלה הסטנדרטית הבינלאומית VPגש באימפים יתורגמו לנקודות נצחון המפ תוצאות .2
 .ם בנפרדמימתפרסלוח הזמנים וטבלת ההיפוך , לוח המפגשים, פירוט הקבוצות המשתתפות .3
 4-ב לפחות השלב הזה יש להשתתף על מנת להיות זכאים לבונוס נקודות אמן ארציות בעבור .4

  .זכאות לנקודות אמן בגין נצחונות ניתנת לכל מפגש בנפרד .מפגשים
  :באופן הבאלפי הדירוג הכללי סיום הליגה הקבוצות עולות ויורדות לאחר  .5

 .2020עולות לליגה הארצית  1-2הקבוצות במקומות 
 .2020' זכאיות לשחק בליגה א 3-8הקבוצות במקומות 

  .2020 'ביורדת לליגה  9-12מות במקו ותהקבוצ
-שתוצאתם ב, יועלו הקבוצות במקום השלישי, בליגה הארציתנוסף  מותמקו ובמידה ויתפנ .6

VP ביותר לתוצאת ה הא הקרוביה-VP של המקום השני בבית בו שיחקו. 

  :נקודות אמןמפתחות 
  א ארציות"נ  א מקומיות"נ  

  1  3  נצחוןלכל 
  7  15  נקודות נצחוןסך אחוז מ

  (*) 15  (*) 30  בונוס למקום הראשון
  לקבוצה שבמקום הראשון) אחת(ב "נא –בונוס מיוחד  •

  .לכל מקום עד הממוצע 80%ירידה של (*) 
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