התאגדות ישראלית לברידג'

מדור ספורט

ועדת החוקה

תנאי תחרות למשחקי הליגה הארצית 2019
כללי
 .1הנחיות אלה משלימות את התקנון הכללי לתחרות קבוצות.
סוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון הכללי יטופלו על פי )לפי הסדר( התקנון של ה EBL-או
ע"י ה White Book-או יובאו להכרעת ועדת החוקה.
 .2משתתפות  12קבוצות בכל בית – צפון ודרום .זכות ההשתתפות על פי הישגי הקבוצה בשנה
הקודמת ובלבד שלפחות לשני שחקנים בהרכב יש זכויות מהשנה הקודמת )דהיינו :שיחקו את
המינימום הנדרש מן הבורדים באותה שנה(.
 .3התחרות מתקיימת בשני חלקים – שלב הליגה ושלב משחקי הפלייאוף.

משחקי הליגה
 .1בשלב הליגה תתמודד כל קבוצה נגד כל קבוצה אחרת במפגשים של  16בורדים.
 .2תוצאות המפגש באימפים יתורגמו לנקודות נצחון  VPעל פי הטבלה הסטנדרטית הבינלאומית.
 .3פירוט הקבוצות המשתתפות ,לוח המפגשים ,לוח הזמנים וטבלת ההיפוך מתפרסמים בנפרד.
 .4תקנוני נקודות אמן ופרסים מתפרסמים בנפרד.
 .5על מנת להיות זכאים לבונוס נקודות אמן ארציות בעבור השלב הזה יש להשתתף לפחות ב4-
מפגשים .זכאות לנקודות אמן בגין נצחונות ניתנת לכל מפגש בנפרד.
 .6לאחר שלב הליגה ממשיכים לפי הדירוג הכללי באופן הבא:
הקבוצה במקום הראשון בכל בית עולה לליגה הלאומית .2020
הקבוצות במקומות  2-3עוברות למשחקי הפלייאוף.
הקבוצות במקומות  9-12יורדת לליגה א' .2020

מפתחות נקודות אמן:
נ"א ארציות
נ"א מקומיות
3
6
לכל נצחון
10
20
אחוז מסך נקודות נצחון
(*) 35
(*) 70
בונוס למקום הראשון
· בונוס מיוחד –  4נא"ב לקבוצה שבמקום הראשון 2 ,נא"ב לקבוצה במקום השני ,נא"ב
לקבוצה במקום השלישי
·  10נא"א לכל נצחון במפגש פלייאוף
)*( ירידה של  80%לכל מקום עד הממוצע.
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משחקי הפלייאוף
 .1משחקי הפלייאוף נערכים לקביעת שתי קבוצות נוספות שיעלו לליגה הלאומית .2020
 .1משתתפות  7קבוצות:
 vהקבוצות שסיימו במקומות  9-11בשלב הקודם של הליגה הלאומית,
 vהקבוצות שסיימו במקומות  2-3בליגות הארציות )צפון ודרום(.
 .2בכל מפגש ישוחקו  28בורדים ב 2-סגמנטים.
 .3על מנת להיות זכאים לנקודות אמן ארציות בעבור נצחון יש לשחק לפחות סגמנט אחד.
 .4שיבוץ הקבוצות למפגשים ,זכויות הישיבה והמקדמות למפגשים מפורטים בהמשך.
קביעת המפגשים
 .1יערכו שני סיבובי מפגש ,באופן הבא:
מפגש ראשון:
¬ שתי הקבוצות שסיימו במקומות  10-11בלאומית מתמודדות זו נגד זו.
¬ מקומות  2-3בליגה הארצית משחקות במשחקי הצלבה :מקום  2בבית אחד משחק
נגד מקום  3בבית השני.
הקבוצה שסיימה במקום  9בלאומית משוחררת ממפגש זה ועוברת
ישירות למפגש השני ,שם היא תצטרף אל  3המנצחות.
 3המפסידות יורדות אל הליגה הארצית .2020

מפגש שני:
¬ הקבוצה שסיימה במקום  9בוחרת יריבה מבין אלה שבאו מהליגה הארצית.
שתי המנצחות במפגש השני עולות לליגה הלאומית .2020
המפסידות יורדות לליגה הארצית .2020

זכויות ישיבה
הקבוצה שסיימה במקום הגבוה יותר בשלב הליגה תבחר אם להיות המארחת בסגמנט הראשון או
השני )הקבוצה היריבה תתיישב קודם(.
במקרה של מפגש בין קבוצה לאומית ובין קבוצה ארצית – זכות הבחירה היא של הלאומית.
הבהרה :אין הגבלה לגבי ישיבה בסגמנטים רצופים .ניתן להמשיך ולשחק כנגד אותו הזוג.
מקדמה למפגשים
כל קבוצה תקבל מקדמה ב IMP -לכל מפגש ,על פי תוצאת שלב הליגה ,באופן הבא:
¬ לאומית נגד לאומית – המקדמה היא  2.236לקבוצה שדורגה גבוה יותר.
¬ ארצית נגד ארצית – מי שסיים במקום  2בביתו יקבל .2.236
¬ לאומית נגד ארצית – אין מקדמה.
שובר שוויון
במקרה של שוויון בתום מפגש הנוקאאוט ישוחקו  3בורדים נוספים עד שתושג הכרעה.
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