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תקנון ליגת באולינג למקומות עבודה 2018-19
מבנה הליגה
 .1שתי הליגות מתקיימות השנה בימי ב' ו -ד' ,ע"פ תוכנית המשחקים.
 .2כל ליגה היא עצמאית ואין לקשור ביניהם.
 .3בימים ב' ו -ד' המסלולים יפתחו לחימום בשעה  17:15למשך  15דקות .קבוצה שלא קיבלה
מסיבות טכניות מספיק דקות חימום תקבל זמן השלמה בהתאם.
 .4תהיה רוטציה שווה של הקבוצות בין כל המסלולים.
 .5כל קבוצה רשאית להציב למשחק  4שחקנים בלבד .רק תוצאה של השחקנים הרשומים באותה
קבוצה תחשב לתוצאה הקבוצתית.
 .6הליגה תהיה בת  2סיבובים .בכל סיבוב כל קבוצה תשחק נגד יתר הקבוצות.
 .7חלוקת גביעים  -גביעים יחולקו בליגה של יום ב' ובליגה של יום ד' כדלקמן:
א(מקומות  1,2,3קבוצתי – יקבעו על פי התוצאות הקבוצתיות.
ב(מקומות  1,2,3אישי גברים ונשים – יקבע על פי ממוצע אישי )כדי להיכלל בקבלת
הגביעים יש לשחק לפחות  40משחקים(
 .8הקבוצות תגרורנה לסיבוב השני את הניקוד שצברו בסיבוב הראשון.
 .9ישולב טורניר "  9פין" במהלך הליגה .התחרות תהיה על "תוצאת המשחקון" הגבוה ביותר,
ויחולק פרס ראשון לגברים ופרס ראשון לנשים .אין מינימום הופעות חובה.
 .10אם נוצר מצב של תיקו בין שתי קבוצות או יותר בסוף הליגה ,תנצח הקבוצה בעלת הממוצע
הקבוצתי הגבוה יותר.

שיטת הניקוד
 .1עבור ניצחון במשחקון –  1נקודה) .לכל אחד משלושת המשחקים(.
 .2עבור סה"כ פינים בשלושת המשחקים  2 -נקודות.
 .3מקסימום נקודות צבירה למחזור  5 -נקודות) .ראה הסבר בתקנון בהמשך(.
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ניצחון\הפסד
 .1לקבוצה שמציבה  2שחקנים או לא מופיעה בכלל ,ירשם הפסד טכני .הקבוצה היריבה חייבת
לשחק ותקבל ניקוד בהתאם לתקנון )לפי מס' שחקנים שמציבה למשחק(.
 .2קבוצה שמציבה שלושה או ארבעה שחקנים תוכל לצבור את מירב הנקודות )שלוש ושתיים
עבור סה"כ פינים( .עבור השחקן החסר יירשם הממוצע הקבוצתי פחות  10דקות.
 .3הנדיקאפ עבור שחקנית אחת בקבוצה אחת  10נקודות ,עבור שתי שחקניות  15נקודות .שלוש
שחקניות ומעלה 25 -נקודות.
 .4שחקן שאיחר לתחילת משחק יוכל להצטרף עד ל FRAME -מס'  3בלבד.
 .5ראש הקבוצה מתבקש להקפיד להקיף בעיגול על גבי הטופס ,תוצאה של שחקן חסר )- BLIND
ממוצע קבוצתי פחות (.10
 .6קבוצה שמודיעה מראש )לפחות יום קודם(  ,לרכזים על אי הופעה  ,מסיבה מוצדקת תוכל להציב
את תוצאת המחזור הבא במחזור שלא הופיעה .הקבוצה היריבה תקבל הודעה מהרכזים על כך,
והיא תחליט מראש אם היא משחקת עבור ניקוד בליגה או שהיא מתאמנת .במקרה שגם הקבוצה
היריבה מחליטה לדחות את המשחק ,תוצבנה התוצאות של המחזור הבא ,אלה מול אלה.
 .7קבוצה שלא יכולה להופיע שני מחזורים רצופים או יותר ,תוכל להציב תוצאות עבור המחזור
הראשון שלא הופיעה בלבד ,וירשם לה הפסד טכני עבור המחזורים האחרים.
 .8לא יהיו משחקי השלמה עם "נקודות ליגה" מחוץ לליגה .קבוצה תוכל להשלים משחק לצורך
אימון בלבד ,ובמידת האפשר ,בתאום עם הרכזים ביום אחר ,אבל התוצאות לא תרשמנה ולא
תחשבנה בשום מקרה עבור הליגה.
 .9אם במהלך הליגה יראו הרכזים שנוצר מצב הדורש החלטה לגבי נושא שלא מופיע בתקנון זה,
יביאו הרכזים את הנושא לפורום ראשי קבוצות " +ועדה מרכזת" )רכזים ובני כהן( והרוב יכריע
בנושא.
החלטה של פורום זה תהייה סופית.

כתובת למשלוח דואר :ת.ד 466 .רחובות 76110
מען :רח' לוין אפשטיין  24רחובות ,טל08-9361372 :
פקס 08-6326625 :דואר אלקטרוניcbeni@walla.co.il :
כתובת אתר האינטרנטwww.haliga.com :

ספורט מקומות עבודה  -הפועל מחוז השפלה
ע"ר 580375913 -
הופעה \ משמעת
 .1כל קבוצה תקבע לעצמה ראש קבוצה )קפטן( והשמות ימסרו לרכזי הליגה.
 .2הקפטן ימסור בתחילת הליגה את רשימת השחקנים של קבוצתו.
" .3הועדה המרכזת" תהיה מורכבת מרכזי הליגה ומר בני כהן.
 .4שחקנים שלא התנהגו בצורה ספורטיבית יורחקו ממשחק אחד עד חמישה משחקים ,והנושא יובא
לידיעת ועד העובדים של המפעל.
 .5במקרה של תקלה במסלול ,ראש הקבוצה מתבקש לפנות לרכז הליגה .במקרה של תקלה
מתמשכת שלא ימצא לה פתרון אחר כגון החלפת מסלול ,רק רכז הליגה רשאי להחליט על
הפסקת המשחק .לקבוצה שעוזבת את המסלולים ללא אישור רכז הליגה ירשם הפסד טכני.
 .6כל קבוצה חייבת להופיע בתלבושת אחידה .ראשי הקבוצות מתבקשים לדאוג לחולצות
רזרביות.
 .7חל איסור מוחלט על עישון ,אכילה ושתייה בשטח המסלולים.
 .8קבוצה תוכל לערער על ההחלטה של רכזי הליגה בתום המשחק בצורה מסודרת והפניה תובא
להחלטה הסופית של " ועדה מרכזת" .

סיכום
מטרת הליגה היא קיום מסגרת ספורטיבית  -חברתית לשעות הפנאי.
יחד עם ההנאה שיש במשחק הבאולינג אנו רוצים ליצור מסגרת תחרותית ומקצועית ככל האפשר.
בעזרתכם נוכל לקיים ליגה ברמה גבוהה ולשביעות רצון כולנו.

ליגה מוצלחת ומהנה לכולם
בברכת הספורט
בני כהן  -מנכ"ל העמותה
מחוז השפלה
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