
 

 

 

 

+ PAVEL OPEN TOURNAMENT S'S EVENTTULI 

 הפארק הלאומי ברמת גן  מקום:

  :06/2020/28סיום הרשמה 06/22/  2020פתיחת הרשמה:

 הרשמה דרך אתר איגוד הכדורעף  

אחרי   , אישור הרשמה ינתןשקלים לשחקן, יש להעביר את התשלום מראש לפבל קריגמן  בביט 60 - תשלום

 תשלום. 

 הדירוג יהיה לפי הדרוג של איגוד הכדורעף  -דירוג

 הניקוד לטורניר לטובת הניקוד לסבב ישראלי נחשב ברמת טורניר איזורי 

 כל שחקן יכול להירשם רק לדרג אחד

  לוחות זמנים לתחרות:

 17:00החל מהשעה   01.07.2020  -שלב בתים -דרג ב' נשים

 

 17:00החל מהשעה   02.07.2020 - דרג ב' גברים שלב בתים

 

 08:00החל מהשעה   03.07.2020  -שלב בתים  -דרג א' נשים

 

 14:00החל מהשעה  03.07.2020 -שלב בתים   -דרג א' גברים

 

 יק יתעדכן בהמשך לוז מדו -08:00שלבים מכריעים החל מהשעה   -04.07.2020

 

 

 דרג א  -פרסים

 הסכום מתייחס לזוג: 

 ₪    1000  – 1מקום 

 ₪    500  – 2מקום 

 פרסים דרג ב 

 

 ציוד כדורעף   – 1מקום 

 ציוד כדורעף   – 2מקום 

 

 

  
  

  



 

 

 

 

  
  

  

 

 

 

 הרשמה 

 

 הרשמה דרך אתר האיגוד.   .א

 דירוג האיגוד.סדר כניסה לטורניר על פי  .ב

 לטורניר יש להגיע עד חצי שעה לפני המשחק ולהירשם במזכירות. ג.

על הפסד טכני.   מנהל התחרות /דק' יפסוק השופט 5להגיע למשחק לאחר שחקן שיאחר  ד.

 ( 21-10)משמעות ההפסד הטכני בבתים הינו 

חתום בידי  –דקות מסיום המשחק, חובה על נציג הקבוצה המנצחת להעביר את טופס השיפוט  5עד  •

  ראשי הקבוצות לידי מזכירות יום המשחקים.

  הזוגותעל  –( מארגני הטורניר )כדורי משחק יסופקו ע"י VSL300דגם   MIKASAהכדור הרשמי הינו   •

  לדאוג לכדורי חימום.

 

 תנאי הטורניר לשחקנים:  .2

 לא יחולקו טופים/גופיות. על כל זוג להגיע בגופיה/טופ זהה.  א.

              

 שיטת משחקים:  3.

 15מערכה שלישית עד  21הטוב משלוש עד  -דרג א' .א

 21משחק אחד עד   -דרג ב .ב

 עולות מכל בית יקבע לפי כמות הזוגות שנרשמו 

   זוגות למגדר 32הגבלה עד   -דרג ב

המשחקים ישוחקו בשיטת שיפוט עצמי, על הזוגות להגיע לעמק השווה בזמן מחלוקת אחרת   .ד

 שתי הקבוצות ירדו כמפסידות )בבתים טכני ללא נקודות(  

 במשחקי החצי גמר והגמר יהיה נוכח שופט האיגוד. ו. 

השתתפות בטקס הסיום לשחקני הפודיום הינה חובה! לא יחולקו פרסים למי שנעדר    ז.

 מהטקס.

  


