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 2120תנאי תחרות למשחקי הליגה הלאומית 
 

 שלב מוקדם – לוח זמנים

 

 שעות מפגש  יום תאריך

 09:30-11:30 1 שישי  29/10/21

 הפסקה  שישי  29/10/21

 11:45-13:45 2 שישי  29/10/21

 הפסקה  שישי  29/10/21

 14:15-16:15 3 שישי  29/10/21

 09:30-11:30 4 שבת 30/10/21

 הפסקה  שבת 30/10/21

 11:45-13:45 5 שבת 30/10/21

 הפסקה  שבת 30/10/21

 14:15-16:15 6 שבת 30/10/21

 הפסקה  שבת 30/10/21

 16:30-18:30 7 שבת 30/10/21

 09:30-11:00 8 שישי  24/12/21

 הפסקה  שישי  24/12/21

 11:45-13:45 9 שישי  24/12/21

 הפסקה  שישי  24/12/21

 14:15-16:15 10 שישי  24/12/21

 הפסקה  שישי  24/12/21

 16:30-18:30 11 שישי  24/12/21
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 כללי 

 .תקנון הכללי לתחרות קבוצותהנחיות אלה משלימות את ה  .1

-או ע"י ה EBL-פי )לפי הסדר( התקנון של הסוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון הכללי יטופלו על   .2
White Book לפי סדר זה( או יובאו להכרעת ועדת החוקה(. 

 . בלבד 2021חברי ההתאגדות בתוקף לשנת זכות ההשתתפות בתחרות שמורה ל  .3

לידיעתכם, חלק מהשולחנות )כולל השחקנים, ההכרזות והקלפים( מצולמים לצרכי תיעוד, בקרה   .4
נט לפי הצורך. השתתפותכם בתחרות מהווה הסכמה לשימוש ההתאגדות  ושידורי לייב באינטר 

 בצילומים אלו. 

לאור אילוצי הקורונה. השחקנים מחויבים להישמע   החלטות ההתאגדות התחרויות יתנהלו על פי  .5
 מסיכות וכו'(.  להנחיות אלו )שימוש במסכים/מפרידים, שימוש ב

   1VPכל זוג חייב להיות מצויד בכרטיס שיטות תיקני חדש. על העדר כרטיס יוטל קנס אוטומטי של   .6
על כל פעם נוספת שבה ימצא הזוג ללא כרטיס שיטות ממולא   2VP-מתוצאת מושב בפעם ראשונה ו

קישור להורדת כרטיס שיטות  כנדרש. מנהל התחרות יערוך בדיקה יזומה של כרטיסי השיטות. מצ"ב 

 .תקני 

אסורים בשימוש. במקרה של ספק פנה למנהל   –" והסכמי תווית חומה HUMשיטות הכרזה " .7
 התחרות. 

 משחקי הליגה 

הקודמת ובלבד שלפחות לשני  קבוצות. זכות ההשתתפות על פי הישגי הקבוצה בשנה   12משתתפות  .8
שחקנים בהרכב יש זכויות מהשנה הקודמת )דהיינו: שיחקו את המינימום הנדרש מן הבורדים באותה  

 שנה(.

 שלב הליגה ושלב משחקי הדירוג / משחקי הפלייאוף. –התחרות מתקיימת בשני חלקים  .9

. כל המפגשים  בורדים 14בשלב הליגה תתמודד כל קבוצה נגד כל קבוצה אחרת במפגשים של  .10
 מתקיימים עם מסכים.

הדירוג בתום שלב   .הטבלה הבינלאומיתעל פי  VPתוצאות המפגש באימפים יתורגמו לנקודות נצחון  .11
 הליגה יהיה על פי נקודות הנצחון. 

 . ם בנפרדמימתפרספירוט הקבוצות המשתתפות, לוח המפגשים, לוח הזמנים וטבלת ההיפוך  .12

 . מתפרסמים בנפרדתקנוני נקודות אמן ופרסים   .13

  מפגשים. 4-ב לפחות על מנת להיות זכאים לבונוס נקודות אמן ארציות בעבור השלב הזה יש להשתתף .14
מפגשים,   4-שחקנים שלא ישחקו לפחות ב אות לנקודות אמן בגין נצחונות ניתנת לכל מפגש בנפרד.זכ

 .KO-לא יוכלו לשחק בשלב ה

 :במספר נקודות הניצחון ידורגו הקבוצות ע"פ הסדר הבאשיוויון במקרה של  .15

a.  סה"כ  הישיר בין הקבוצות.  יםהמפגשתוצאות(VP) 
b.  יחסIMP . 
c.  .מספר הניצחונות 
d.  הגרלה 

 באופן הבא:לפי הדירוג הכללי לאחר שלב הליגה ממשיכים   .16

 
 הקבוצות הראשונות עולות לשלב משחקי הדירוג.  8

 עוברות למשחקי הפלייאוף.  9-11הקבוצות במקומות 
 . 2022הקבוצה במקום האחרון יורדת לליגה הארצית 

http://bridge.co.il/pages/fines-teams.pdf
http://bridge.co.il/pages/raanana-regs.pdf
https://main.bridge.co.il/uploads/files/blank-wbf-cc-word.doc
https://main.bridge.co.il/uploads/files/blank-wbf-cc-word.doc
https://main.bridge.co.il/uploads/files/Leagues2021/vp14hands.pdf
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 הפלייאוףשלב  – לוח זמנים

 

 שעות מפגש  שלב  יום תאריך

 P/O 1 09:30-11:30+1/4 שבת 25/12/21

 הפסקה  שבת 25/12/21

 P/O 2 11:45-13:45+1/4 שבת 25/12/21

 הפסקה  שבת 25/12/21

 P/O 3 14:15-16:15+1/4 שבת 25/12/21

 הפסקה  שבת 25/12/21

 P/O 4 16:30-18:30+1/4 שבת 25/12/21

 09:30-11:00 4 חצי גמר  שישי  7/1/21

 הפסקה  שישי  7/1/21

 11:45-13:45 5 חצי גמר  שישי  7/1/21

 הפסקה  שישי  7/1/21

 14:15-16:15 6 חצי גמר  שישי  7/1/21

 הפסקה  שישי  7/1/21

 16:30-18:30 7 חצי גמר  שישי  7/1/21

 09:30-11:00 8 גמר  שבת 8/1/22

 הפסקה  שבת 8/1/22

 11:45-13:45 9 גמר  שבת 8/1/22

 הפסקה  שבת 8/1/22

 14:15-16:15 10 גמר  שבת 8/1/22

 הפסקה  שבת 8/1/22

 16:30-18:30 11 גמר  שבת 8/1/22
 

 משחקי הדירוג )נוקאאוט(
 גמר, חצי גמר ומשחק הגמר.  רבע במתכונת  משחקי הדירוג ייערכו בשיטת "המפסיד יוצא" .17

 הקבוצות הראשונות משלב הליגה. 8למשחקי הדירוג  עולות  .18

 סגמנטים. אין משחק על המקום השלישי.  4  -בורדים ב  56ישוחקו   הדירוג במשחקי  .19

שחקנים שלא ישחקו את המכסה הנדרשת  בשלב הליגה.   מהמפגשים 4  כל שחקן חייב לשחק לפחות .20
במידה וקבוצתם תעפיל אליה. בכל מקרה לא ניתן יהיה לצרף   KO-לא יוכלו ליטול חלק בשלב ה 

 . KO-שחקנים חדשים לקבוצה בשלב ה

   סגמנטים.ני מפגש יש לשחק לפחות בש נצחון בנקודות אמן ארציות בעבור לעל מנת להיות זכאים  .21
בנוסף לכך, על מנת להיות זכאים לבונוס נקודות אמן עבור המיקום הסופי יש לשחק לפחות שליש  

 מהבורדים מתחילת התחרות ועד לסיום אותו שלב. 

 פורטים בהמשך.שיבוץ הקבוצות למפגשים וזכויות הישיבה מאופן  .22

 הקבוצות יקבלו מקדמה למפגש, כמפורט בהמשך.  .23
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 הקבוצה המנצחת בכל מפגש, על פי ההפרש באימפים )כולל המקדמה( עולה לשלב הבא. .24

 . 2021כאלופת הליגה הלאומית הקבוצה המנצחת במשחק הגמר תוכתר  .25

 קביעת המפגשים 

 רוג יתקיימו שני סבבי בחירה: ילפני תחילת משחקי הד  .26

 . 5-8במקום  קבוצה יריבה מתוך הקבוצות שסיימו בוחר 1בחירה ראשון: מקום סבב 
בוחר את היריבה שלו. המפגש  3בוחר יריבה, ולבסוף מקום  2לאחר מכן מקום 

 הרביעי יכלול את הקבוצות הנותרות.

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

 ישיבה במשחקי הדירוג זכויות

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

 )הקבוצה היריבה תתיישב קודם(.    .4-ו 2עה בחירה, הקבוצה שסיימה גבוה יותר תארח בסיגמנטים  התבצ

 רצופים.  ניתן להמשיך ולשחק כנגד אותו הזוג.  בסגמנטיםהבהרה: אין הגבלה לגבי ישיבה 

 מקדמה למפגשים 

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

 הקודם בין שתי הקבוצות:  תוצאת המפגש לפי  .1

o  מההפרש במפגש הישיר.  1/2אם הקבוצה שמדורגת גבוה יותר ניצחה, לוקחים 

o  מההפרש במפגש הישיר.  1/3אם הקבוצה שמדורגת נמוך יותר ניצחה, לוקחים 

o 14כלומר  בשלב הנוקאאוט, ממספר הבורדים  1/4-המקדמה לפי סעיף זה מוגבלת ל  
 ידיים.  56במפגש של 

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

 שובר שוויון 

  הכרעה. לבורדים נוספים עד   3ישוחקו  )כולל המקדמה( במקרה של שוויון בתום מפגש הנוקאאוט
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 משחקי הפלייאוף 

 . 2022לקביעת שתי קבוצות נוספות שיעלו לליגה הלאומית  נערכיםמשחקי הפלייאוף   .27

 קבוצות:  7 תתפותמש .28

 בשלב הקודם של הליגה הלאומית,  9-11קבוצות שסיימו במקומות  ה ❖

 בליגות הארציות )צפון ודרום(.  2-3סיימו במקומות  שקבוצות ה ❖

 סגמנטים.  2-בורדים ב 28בכל מפגש ישוחקו  .29

 אמן ארציות בעבור נצחון יש לשחק לפחות סגמנט אחד.על מנת להיות זכאים לנקודות  .30

 מפורטים בהמשך. והמקדמות למפגשים זכויות הישיבה  ,שיבוץ הקבוצות למפגשים .31

 קביעת המפגשים 

 יערכו שני סיבובי מפגש, באופן הבא:  .32

 מפגש ראשון: 

  בלאומית מתמודדות זו נגד זו.  10-11שתי הקבוצות שסיימו במקומות 

   בבית אחד משחק נגד  2בליגה הארצית משחקות במשחקי הצלבה: מקום  2-3מקומות
 בבית השני.  3מקום 

ממפגש זה ועוברת    משוחררתבלאומית  9הקבוצה שסיימה במקום 
 המנצחות. 3ישירות למפגש השני, שם היא תצטרף אל 

 . 2202המפסידות יורדות אל הליגה הארצית  3

 מפגש שני:  

   בוחרת יריבה מבין אלה שבאו מהליגה הארצית  9הקבוצה שסיימה במקום . 

. המפסידות  2022שתי המנצחות במפגש השני עולות לליגה הלאומית 
 . 2022יורדות לליגה הארצית 

 ישיבה   זכויות

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

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

 רצופים.  ניתן להמשיך ולשחק כנגד אותו הזוג.  בסגמנטיםהבהרה: אין הגבלה לגבי ישיבה 

 מקדמה למפגשים 

 הליגה, באופן הבא:  לכל מפגש, על פי תוצאת שלב 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. –לאומית נגד ארצית 

 שובר שוויון 

וויון  שבמקרה של ) בורדים נוספים עד שתושג הכרעה. 3במקרה של שוויון בתום מפגש הנוקאאוט ישוחקו 
 הכרעה(  שתושג, וכך הלאה עד בורדים נוספים 3בורדים, ישוחקו  3לאחר תום משחק של  
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 :במקרה פרישת קבוצה  מילוי מקום

 , תושלם הליגה ע"פ הסדר הבא:2022במקרה של פרישת קבוצה מהליגה הלאומית  .33

a.  תחליף את הקבוצה אחת ממפסידות גמר   – 2021פרשה קבוצה ששיחקה בפלייאוף העליון של
 הפלייאוף לעלייה. במקרה הצורך יערך מפגש בין שתי מפסידות גמר הפלייאוף. 

b.  הקבוצה תוחלף ע"י הקבוצה הבאה   –פרשה קבוצה שעלתה אוטומטית מהליגה הארצית
 מאותו הבית שלא עלתה לליגה הלאומית. 

c.  תחליף אותה הקבוצה שהפסידה לאותה קבוצה בגמר  –פרשה קבוצה שעלתה מהפלייאוף
 הפלייאוף. 

 ערעורים 
תתאפשר הגשת ערעור על החלטת מנהל התחרות.   לאבהתאם להחלטת ועדת החוקה, בתחרות זו  .34

מנהל התחרות מחויב לקיום נוהל התייעצות עם מנהל התחרות הראשי ו/או מנהל תחרות בכיר  
 .החלטתו הינה סופיתובנוסף התייעצות לפי צורך עם שחקנים ברמה המתאימה לנשוא הערעור. 

כראוי יוכל למלא טופס בקשה   לא בוצע נוהל: במקרים בהם השחקן חש כי הבקשה לבחינה מחדש .35
  100לבחינה מחדש שיופנה ליו"ר ועדת חוקה באמצעות מנהל התחרות או רמ"ד ספורט. יש להפקיד 

 ₪. הסכום יוחזר לפי שיקול דעת הגורם המטפל. 

 דקות מרגע שהחישוב הרשמי פורסם היה זמין לבדיקה לאחר תום כל מושב.   30זמן ערעורים:  .36

במידה והייתה טעות בשיבוץ הקבוצות עקב שינוי תוצאה, ילקחו בחשבון התוצאות שהושגו ע"פ   .37
 אותו שיבוץ ללא תיקון נוסף.

 

 

 

 
 

  אסף עמית
 רמ"ד ספורט 


