ההתאגדות הישראלית לברידג ' -תחרות  – BBOסימולטנית ארצית  09במאי 20:00 ,

תחרות סימולטנית ארצית  09במאי 2021
שימו לב :בתחרות זו ניתן לבחור האם לשחק אונליין או במועדון.
למידע על מועדונים המפעילים תחרות סימולטנית בחודש אפריל
לחצו כאן (שימו לב כי בכל מקרה ,יש להירשם מראש אצל מנהל המועדון).
תקנון זה מיועד לשחקנים שבחרו לשחק אונליין.

פרטי התחרות
שם התחרות
מספר התחרות

IBF Simultaneous Pairs – Sec .A
IBF Simultaneous Pairs – Sec. B
(סקציה א') עד  200זוגות #32392
(סקציה ב') עד  200זוגות #32393

שם המארח

IBF FED

שעות התחרות

20:00-23:00

מי יכול להשתתף?

לא ניתן לשחק בתחרות אם אינכם רשומים בהתאגדות.
לחידוש חברות לשנת  2021לחצו כאן

כמות זוגות מקסימלית

400

מחיר למשתתף

 $8למשתתף .התשלום דרך אתר  BBOלהסבר לחצו כאן

שיטת חישוב

TB

סה"כ בורדים

24

כמות סיבובים

12

זמן לכל בורד

 7דקות זמן קצוב

חלוקת נק' אמן

בתחרות זו יחולקו נק' אמן ארציות לפי המפתח הבא:
מקום  5 1-10נא"א
מקום  4 11-20נא"א
עד  10%מהמשתתפים  3נא"א
עד  25%מהמשתתפים  2נא"א
עד הממוצע  1נא"א

חוברת ידיים

תישלח במייל ותפורסם גם באתר ההתאגדות בקישור זה
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מידע ודגשים לגבי התחרות
שם מלא בפרופיל
שימוש ברובוטים
UNDO
פרסום תוצאות
מילוי Convention Card
 - KIBITZקיביצרים
מתן Alert
קריאה למנהל תחרות
אפשרויות צ'ט
התנתקות מ  BBOבשל
בעיה טכנית

משחק איטי
בקשה לתיקון תוצאה

בקשה לבחינה מחדש

יש להקפיד לרשום את השם המלא של השחקן ואת מספר החבר
בפרופיל השחקן ב  .BBOקנס אוטומטי של  1%יינתן למי שלא
הקפיד.
לא ניתן – הסבר מצולם על מציאת שותף אונליין
בקישור זה
לא ניתן מומלץ להפעיל אמצעי בקרה  .להסבר לחצו כאן.
התוצאות יפורסמו בדף זה
לא נדרש .מלאו בפרופיל האישי שלכם שיטת המשחק ודגשים
חשובים
לא ניתן (יתאפשר בסיבוב אחרון בלבד)
יש לתת  Self-Alertבאמצעות תיבת ההכרזה ובאנגלית בלבד (לא
בעברית) – לחצו כאן
באמצעות כפתור ( Call TDצד שמאל בתחתית החלון).
אם מנהל התחרות לא הגיע מיד ,הוא מטפל בפניות קודמות ויש
להמתין ולא לשחק ,אם עשוי להיגרם לכם נזק.
רק עם חברי השולחן  ,אין למסור מידע על ההכרזה באופן גלוי
בשולחן אלא רק בתיבת .ALERT
שחקן שהתנתק יוחלף בשחקן אחר עד להתחברותו.
שימו לב :על שני בני הזוג ,להיות מחוברים לפחות  5דקות לפני
תחילת התחרות – אחרת המערכת תזרוק אותם מהתחרות.
מומלץ גם להוריד את אפליקציית  BBOלסלולרי (דרך חנות
האפליקציות) כך שבמקרה של הפסקת חשמל ,תתחברו דרך
הטלפון.
שימו לב לזמן שנותר לסיבוב( .צד שמאל בתחתית החלון)
משחק איטי של שחקן עשוי לגרום למתן תוצאה מתוקנת ובנוסף
עשוי לגרום להרחקתו
במהלך המשחק ניתן לפנות למנהל התחרות בצ'ט ב  BBOאם
התקבלה תוצאה שאינה תקינה לדעתכם (למשל כאשר הופסק
הבורד בגלל אי עמידה בזמנים וכד') .ניתן לפנות עד  30ד' מסיום
התחרות.
בהתאם להחלטת ועדת החוקה ,בתחרות זו לא יתאפשר להגיש
ערעור על החלטת מנהל התחרות .מנהל התחרות מחויב לקיום נוהל
התייעצות עם מנהל התחרות הראשי ו/או מנהל תחרות בכיר ובנוסף
התייעצות לפי צורך עם שחקנים ברמה המתאימה לנשוא הערעור.
החלטתו הינה סופית.
בקשה לבחינה מחדש :במקרים בהם השחקן חש כי הנוהל לא בוצע
כראוי ,יוכל למלא טופס בקשה לבחינה מחדש שיופנה ליו"ר ועדת
חוקה באמצעות מנהל התחרות או רמ"ד ספורט .לטופס ערעור
לחצו כאן.
בנוסף ,יש להפקיד  ₪ 100בקישור זה.
(יש לציין בפרטים עבור איזו תחרות ,תאריך ,בורד וכד').
הפיקדון יחולט על פי שיקול דעת הגורם המטפל

_____________________________________________________________________________

Israel Bridge Federation, 580021764
27TH Yaara St, Ra'annana Israel 4320458
ibf@bridge.co.il | www.bridge.co.il

ההתאגדות הישראלית לברידג ' -תחרות  – BBOסימולטנית ארצית  09במאי 20:00 ,

סדרי ההרשמה לתחרות – דרך אתר BBO
.1
.2

.3

.4

.5

חלוקת נק' אמן  -כדי שנוכל לחלק לכם נק' אמן בתחרויות המאורגנות ע"י ההתאגדות ,יש
למלא את פרטיכם בטופס קצר .אם טרם עשיתם זאת בעבר ,לחצו כאן
רישום לתחרות – התחרות תופיע ברשימת התחרויות שעתיים לפני תחילתה.
רק אז ניתן יהיה להירשם אליה על בסיס "כל הקודם זוכה"( .שימו לב ,בעת ההרשמה על
 2בני הזוג להיות מחוברים לאתר ,בתוך אזור ה  ,Competitiveשאחרת ההרשמה לא
תתבצע .להסבר על תהליך ההרשמה לתחרות לחצו כאן.
תשלום לתחרות  -יש להתחבר לאתר  BBOולרכוש חבילת  - $BBהתחברות לאתר
כאן( .מומלץ לרכוש סכום התחלתי שיספיק לכם למספר תחרויות ,על מנת שלא תצטרכו
בכל פעם לרכוש מחדש לכל תחרות) .אפשר לשלם גם על השותף בעת הרשמה לתחרות.
להסבר על רכישת חבילת  $BBלחצו כאן
רישום ללא שותף  -אם אין לכם שותף ,תוכלו להירשם ב"דלפק רישום זוגות" ולהמתין
להזמנה משחקן אחר שחסר לו שותף .אפשר גם לעיין ברשימת השחקנים הרשומים
בדלפק ולהציע להם לשחק אתכם כשותף.
להסבר מצולם לחצו כאן.
התייצבות לתחרות – על שני בני הזוג להיות מחוברים בתוך אזור
ה Competitive-לפחות  5ד' לפני תחילת התחרות ,שאחרת לא יוכלו "להישאב" לתחרות
כשזו תתחיל .שימו לב -אם בזמן ההמתנה אתם משחקים בשולחן כלשהו ,המערכת
תתייחס אליכם כאילו שאינכם מחוברים .לכן בהמתנה לתחרות תישארו במצב מחובר
ותדאגו מדי פעם להזיז את העכבר כדי שלא תתנתקו .אם התנתקתם מסיבה כלשהי
והתחרות החלה – לא ניתן יהיה לשחק הפעם .עם זאת ,ה  BBOלא יחייב את חשבונכם
ותוכלו להשתמש בו לתחרות הבאה.
לנוחיותכם ,ריכזנו את ההסברים לגבי ה BBO-בדף זה.
שמרו על ברידג' "נקי"  -טיפול בהתנהגות לא אתית

כל הזוגות המשתתפים בתחרות ,מקבלים על עצמם את תקנון ה Fair Play-של ההתאגדות
בנוגע לתחרויות אונליין.
במידה ויידרשו לכך ,השחקנים יהיו מחויבים לספק התייחסות והסברים ברידג'יסטים
לפעולותיהם במשחקים מסוימים בתחרות זו ו/או בתחרויות אונליין אחרות.
במידה של החלטה משמעתית בעניין זוג מסוים (כולל אי הזמנה להשתתף בפעילות אונליין
ו/או פרונטלית ברמת ההתאגדות וסניפיה) ,ההתנהלות תהיה על פי הנוהל בקישור זה ולא
תהיה לזוגות כל טענה בנושא.
כל סימן לכך שהייתה התנהלות לא אתית (הכרזות  /משחק לא סביר) ,יטופל על פי החוקים
הנוקשים ביותר של ההתאגדות ויהיו לו השלכות גם מחוץ לפלטפורמת ה .BBO-ידיים
חשודות יתועדו במערכת  Fair Playויטופלו במישור המשמעתי .כמו כן ,שחקנים חשודים
יכנסו לרשימה שחורה ולא יוכלו יותר להשתתף בתחרויות און ליין של ההתאגדות עד לבירור
משמעתי .
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