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 2019אוגוסט מהדורה   1  2019 בתנאי תחרות ליגה 

  

  2019 'בתנאי 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 בשנה . הבתיםשמונת אחד מקבוצות בכל  12משתתפות  .2
פ סדר ההרשמה בהתחשב באזור "פ ההרשמה למקומות הפנויים ע"יתר הקבוצות ע. הקודמת

 . הגיאוגרפי הרצוי

  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 על מנת להיות זכאים לבונוס נקודות אמן ארציות בעבור השלב הזה יש להשתתף .4

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

 .2020' אעולות לליגה  1-2הקבוצות במקומות 
 .2020' בזכאיות לשחק בליגה  3-8הקבוצות במקומות 

  ת ויורד 9-12מות במקו ותהקבוצ
א יה VP-שתוצאתם ב, יועלו הקבוצות במקום השלישי, 'אבליגה נוסף  מותמקו ובמידה ויתפנ .6

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

  :נקודות אמןמפתחות 
  א ארציות"נ  א מקומיות"נ  

  0.6  2  נצחוןלכל 
  4  12  נקודות נצחוןסך אחוז מ

  (*) 9  (*) 20  בונוס למקום הראשון
  .לכל מקום עד הממוצע 80%של ירידה (*)  
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 2019 אוקטוברמהדורה   1  8בית  – 2019 בתנאי תחרות ליגה 

  

  8בית  2019תנאים מיוחדים עבור ליגה ב  –נספח 

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

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

 .בשל תנאים מיוחדים שחלו בבית זה, 2019' בליגה ב 8נספח זה חל רק על בית  .2
 4וכבר שיחקו  5/10/19-קבוצות שהחלו לשחק ב 12: קבוצות 14בבית זה משתתפות  .3

 .23/11- וב 26/10- ושתי קבוצות נוספות המצטרפות לשני המועדים האחרונים ב, מפגשים

  שיטת התחרות
 .לוחות 12מפגשים של  7עוד הקבוצות ישלימו בסוף השבוע האחרון  .4
 .שמתפרסם במקביל מעודכןפ לוח מפגשים "המפגשים יערכו ע .5
 .יזוכו בתוצאה מלאכותית עבור ארבעת המפגשים הראשוניםשתי הקבוצות שהצטרפו לבית  .6

  קביעת הקבוצות העולות
 ות הראשונות בדירוגקבוצה 4- אחת משל כל  VP - בסיום הליגה תחושב מחדש התוצאה ב .7

  :באופן הבא
 -  יריבותיה 13 - עבור כל אחת מ

 .תוצאת המפגש בפועלנלקחת  – זו נגד זואם הקבוצות שיחקו   .א
הקבוצות  3 שהשיגו בודקים את התוצאות – זו נגד זו אם הקבוצות לא שיחקו  .ב

הקבוצה תקבל את הממוצע של  .כנגד אותה קבוצה בפועלשיחקו ואשר , האחרות
 .תוצאות אלה

 . 2020' יעלו לליגה אשתי הקבוצות הראשונות לפי התוצאה המתוקנת הזו   .ג
בתור לעליה במידה ויתפנה מקום  הראשונהתהיה בחישוב זה הקבוצה השלישית   .ד

 .2020' בליגה א

 :מפתחות נקודות אמן
  א ארציות"נ  א מקומיות"נ  
  0.6  2  )בפועל(לכל נצחון 

  4  12  אחוז מסך נקודות נצחון 
  (*) 9  (*) 20  בונוס למקום הראשון

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