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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 תנאי תחרות ליגה לאומית

  2019תנאי תחרות למשחקי הליגה הלאומית 

  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

 שלפחות ובלבד הקודמת בשנה הקבוצה הישגי פי על ההשתתפות זכות. קבוצות 12 משתתפות .2
 מןאת המינימום הנדרש  שיחקו: דהיינו( הקודמת מהשנה זכויות יש בהרכב שחקנים לשני

  ).שנה באותה הבורדים
  .משחקי הפלייאוף/ הדירוג שלב הליגה ושלב משחקי  –התחרות מתקיימת בשני חלקים  .3

  משחקי הליגה
כל המפגשים . בורדים 14בשלב הליגה תתמודד כל קבוצה נגד כל קבוצה אחרת במפגשים של  .1

  .מתקיימים עם מסכים
הדירוג  .על פי הטבלה הבינלאומית VPתוצאות המפגש באימפים יתורגמו לנקודות נצחון  .2

  .בתום שלב הליגה יהיה על פי נקודות הנצחון
 .ם בנפרדמימתפרסלוח הזמנים וטבלת ההיפוך , לוח המפגשים, ט הקבוצות המשתתפותפירו .3
  .מתפרסמים בנפרדתקנוני נקודות אמן ופרסים  .4
 4-ב לפחות על מנת להיות זכאים לבונוס נקודות אמן ארציות בעבור השלב הזה יש להשתתף .5

  .זכאות לנקודות אמן בגין נצחונות ניתנת לכל מפגש בנפרד .מפגשים
  :באופן הבאלפי הדירוג הכללי חר שלב הליגה ממשיכים לא .6

 .הקבוצות הראשונות עולות לשלב משחקי הדירוג 8
 . עוברות למשחקי הפלייאוף 9-11הקבוצות במקומות 

  .2020הקבוצה במקום האחרון יורדת לליגה הארצית 

  )נוקאאוט( הדירוג משחקי
  .חצי גמר ומשחק הגמר, גמר רבע במתכונת "המפסיד יוצא"משחקי הדירוג ייערכו בשיטת  .1
  .הקבוצות הראשונות משלב הליגה 8למשחקי הדירוג עולות  .2
  .אין משחק על המקום השלישי. סגמנטים 4 -בורדים ב 56ישוחקו  הדירוגבמשחקי  .3
ני מפגש יש לשחק לפחות בשנצחון בנקודות אמן ארציות בעבור לעל מנת להיות זכאים  .4

היות זכאים לבונוס נקודות אמן עבור המיקום הסופי יש על מנת ל, בנוסף לכך  .סגמנטים
  .לשחק לפחות שליש מהבורדים מתחילת התחרות ועד לסיום אותו שלב

  .שיבוץ הקבוצות למפגשים וזכויות הישיבה מפורטים בהמשךאופן  .5
  .כמפורט בהמשך, הקבוצות יקבלו מקדמה למפגש .6
 .עולה לשלב הבא) המקדמה כולל(על פי ההפרש באימפים , הקבוצה המנצחת בכל מפגש .7
  .2019כאלופת הליגה הלאומית הקבוצה המנצחת במשחק הגמר תוכתר  .8

  

   



  
 2019אוגוסט מהדורה   2  2019תנאי תחרות ליגה לאומית 

  המפגשים קביעת

  :רוג יתקיימו שני סבבי בחירהילפני תחילת משחקי הד .1
  . 5-8במקום  קבוצה יריבה מתוך הקבוצות שסיימו בוחר 1מקום : סבב בחירה ראשון

. בוחר את היריבה שלו 3מקום ולבסוף , בוחר יריבה 2לאחר מכן מקום 
 .המפגש הרביעי יכלול את הקבוצות הנותרות

הוא אינו יכול  אך(, בוחר את המפגש הצפוי עבורו בחצי הגמר 1מקום    : סבב בחירה שני
    . )בליגה 2-לבחור את המפגש בו משתתפת הקבוצה שסיימה במקום ה

  

  ישיבה במשחקי הדירוג זכויות

אם להיות המארחת בסגמנט הראשון או בוה יותר בשלב הליגה תבחר הקבוצה שסיימה במקום הג
. הקבוצה היריבה תארח בשני הסגמנטים הנותרים, וכן בין הסגמנט השלישי או הרביעי, השני

הקבוצה ( .4-ו 2הקבוצה שסיימה גבוה יותר תארח בסיגמנטים , במידה ולא התבצעה בחירה
  ).  היריבה תתיישב קודם

  .ניתן להמשיך ולשחק כנגד אותו הזוג.  רצופים בסגמנטיםאין הגבלה לגבי ישיבה : הבהרה

  

  מקדמה למפגשים

  :באופן הבא, על פי תוצאת שלב הליגה IMP - כל קבוצה תקבל מקדמה ב

  : הקודם בין שתי הקבוצותתוצאת המפגש לפי   .1

o במפגש הישירמההפרש  1/2לוקחים , אם הקבוצה שמדורגת גבוה יותר ניצחה.  
o מההפרש במפגש הישיר 1/3לוקחים , אם הקבוצה שמדורגת נמוך יותר ניצחה.  
o ממספר הבורדים בשלב הנוקאאוט 1/4- המקדמה לפי סעיף זה מוגבלת ל ,

  .ידיים 56במפגש של  14כלומר 

  .לקבוצה שדורגה גבוה יותר 2.236של נוסף בונוס : בסיום שלב הליגההדירוג לפי   .2

  

  שובר שוויון

  .הכרעהלבורדים נוספים עד  3ישוחקו  )כולל המקדמה( במקרה של שוויון בתום מפגש הנוקאאוט

   



  
 2019אוגוסט מהדורה   3  2019תנאי תחרות ליגה לאומית 

  משחקי הפלייאוף
 .2020לקביעת שתי קבוצות נוספות שיעלו לליגה הלאומית  משחקי הפלייאוף נערכים .1
  :קבוצות 7 תתפותמש .2

v בשלב הקודם של הליגה הלאומית 9-11קבוצות שסיימו במקומות ה,  
v צפון ודרום(בליגות הארציות  2-3סיימו במקומות שקבוצות ה .(  

  .סגמנטים 2-ב בורדים 28 ישוחקו מפגש בכל .3
  .אחד סגמנט לפחות לשחק יש נצחון בעבור ארציות אמן לנקודות זכאים להיות מנת על .4
  .בהמשך מפורטיםוהמקדמות למפגשים  הישיבה זכויות ,למפגשים הקבוצות שיבוץ .5

  קביעת המפגשים

  :באופן הבא, יערכו שני סיבובי מפגש .1

  : מפגש ראשון

  .בלאומית מתמודדות זו נגד זו 10-11שתי הקבוצות שסיימו במקומות  ←
בבית אחד משחק  2מקום : בליגה הארצית משחקות במשחקי הצלבה 2-3מקומות  ←

  .בבית השני 3נגד מקום 
ממפגש זה ועוברת  משוחררתבלאומית  9הקבוצה שסיימה במקום 

 .המנצחות 3תצטרף אל  שם היא, למפגש השני ישירות
  .2020המפסידות יורדות אל הליגה הארצית  3

  : מפגש שני

  .בוחרת יריבה מבין אלה שבאו מהליגה הארצית 9הקבוצה שסיימה במקום  ←
. 2020המנצחות במפגש השני עולות לליגה הלאומית  שתי

  .2020המפסידות יורדות לליגה הארצית 

  ישיבה  זכויות

הקבוצה שסיימה במקום הגבוה יותר בשלב הליגה תבחר אם להיות המארחת בסגמנט הראשון או 
  ).  הקבוצה היריבה תתיישב קודם( השני

  . זכות הבחירה היא של הלאומית –במקרה של מפגש בין קבוצה לאומית ובין קבוצה ארצית 

  .ניתן להמשיך ולשחק כנגד אותו הזוג.  רצופים בסגמנטיםאין הגבלה לגבי ישיבה : הבהרה

  מקדמה למפגשים

  :באופן הבא, על פי תוצאת שלב הליגה, לכל מפגש IMP - כל קבוצה תקבל מקדמה ב

  .לקבוצה שדורגה גבוה יותר 2.236המקדמה היא  –לאומית נגד לאומית  ←
  .2.236בביתו יקבל  2מי שסיים במקום  –ארצית נגד ארצית  ←
  .אין מקדמה –רצית לאומית נגד א ←

  שובר שוויון

  .בורדים נוספים עד שתושג הכרעה 3במקרה של שוויון בתום מפגש הנוקאאוט ישוחקו 
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