טורניר אילת ה  1-של העמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל (ע"ר) ייערך
בימים שישי-שבת ,בתאריכים  9-11מרץ 8112
במרכז הבאולינג באילת
הטורניר בחסות התאחדות "אילת" ובמסגרת אירוע "משחקי אילת"
 .1הרשמה:
 .1.1הרשמה מוקדמת ע"י רישום מקוון במערכת ההרשמה של העמותה למשחקים מיוחדים ,עד
יום שני ,תאריך  11.1.12בשעה .18:11
 .1.1אין עלות השתתפות בטורניר .עלות המשחקים תשולם ע"י העמותה למשחקים

מיוחדים.
 .8כללי:
 .1.1ישחקו בשתי קטגוריות מין נפרדות :א .גברים .ב .נשים.
 .1.1לא יינתן הנדיקפ.
 .1.2אין התחייבות להפעלת חוסמי תעלות במידת הצורך.
 .1.2בסמכות מנהל הטורניר לשנות את מתכונת הטורניר בהתאם למספר הספורטאים בפועל.
 .1.2על הספורטאים להגיע למרכז הבאולינג (למקצה בו שובצו) עד לשעת תחילת החימום,
בהתאם למפורט בנספח המצורף לתקנון זה.
 .1.2לא תהיה המתנה למאחרים.
 .3שלב ראשון  -מוקדמות (ישוחק ביום שישי :)9.3
 .2.1בשלב זה ישחקו  1משחקים על מסלול אחד.
 .2.1אין החלפת מסלולים.
 .2.2לשלב השני (שלב חצי הגמר) יעלו  12ספורטאים ו  11 -ספורטאיות אשר ישיגו את מספר
הפינים הגבוה ביותר בשלב זה.
 .2.2הפינים מצטברים לשלב הבא.
 .2.2במקרה של שוויון בין הספורטאים במקומות המזכים עליה לשלב הבא יעלה הספורטאי
אשר ישיג את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחד בשלב זה.

 .4שלב שני  -חצי גמר (ישוחק בהמשך לשלב המוקדמות):
 .2.1בשלב זה ישחקו  1משחקים על מסלול אחד.
 .2.1אין החלפת מסלולים.
 .2.2לשלב השלישי (שלב הגמר) יעלו  11ספורטאים ו  2 -ספורטאיות אשר ישיגו את מספר
הפינים המצטבר הגבוה ביותר (משלב זה ומשלב המוקדמות).
 .2.2הפינים מצטברים לשלב הבא.
 .2.2במקרה של שוויון פינים בין הספורטאים במקומות המזכים עליה לשלב הבא יעלה הספורטאי
אשר ישיג את התוצאה הגבוהה ביותר במשחק אחד בשלב זה.
 .2שלב שלישי  -גמר (ישוחק ביום שבת : )11.3
 .2.1בשלב זה ישחקו  1משחקים על מסלול אחד.
 .2.1אין החלפת מסלולים.
 .2.2הזוכים במקומות ( 1-2ספורטאים  +ספורטאיות) יהיו אלו אשר ישיגו את מספר הפינים
הכולל המצטבר הגבוה ביותר (משלב המוקדמות ועד שלב הגמר כולל).
 .2.2במקרה של שוויון פינים בין הספורטאים ,המזכים זכייה במקומות  ,1-2יקבע הדירוג הסופי
עפ"י התוצאה הגבוהה ביותר אשר ישיגו הספורטאים במשחק אחד בשלב זה.
 .6פרסים:
 .2.1גביעים למקומות  1-2לספורטאים.
 .2.1גביעים למקומות  1-2לספורטאיות.
 .2.2מדליות לכל המשתתפים.
 .7מנהל הטורניר:
 .7.1מיקי רייס  -רכז ענף הבאולינג.

 .1שיפוט:
 .1.1שופטים  -מנהל הטורניר והח"מ.
בברכה ,
ראובן אסטרחן ,מנכ"ל ומנהל ספורט
עמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל (ע"ר)

