טורניר אזורי סנדבוקס כדורעף חופים בשיתוף איגוד הכדורעף
טורניר בוגרים ובוגרות רמה א'.
תאריך.25-26/12/2020 :
מקום :חוף מציצים תל אביב ,בהתאם לאישור העירייה.
במידת הצורך ובהתאם לאישורי העירייה ,הטורניר יתקיים בחוף גורדון או פרישמן  -תל אביב.
רישום לטורניר :דרך אתר איגוד הכדורעף.
סגירת הרשמה :יום א' .20/12/2020
תשלום לטורניר :התשלום יתבצע יחד כזוג!
עלות ההרשמה לטורניר עבור שחקנ/ית לחוד;
עלות לשחקן/ית שמתאמנ/ת בסנדבוקס .50₪ -
עלות עבור שחקנ/ית חיצוני .70₪ -
התשלום ישולם ישירות לסנדבוקס בהעברה בנקאית ,פייבוקס או פפר פיי ;
פרטי חשבון להעברה  -בנק לאומי ,סניף  ,806חשבון .84060058
העברה דרך אפליקציית פפר פיי  /פייבוקס למספר הנייד של תומר .054-520-5514 -
פרסים:
מקום  1תו קנייה בשווי ) 200₪לכל שחקן/ית(.
מקום  2כרטיסייה עם  2ניקובים בתמרה )לכל שחקן/ית(.
לוח זמנים כללי לתחרות:
● 25/12
○  - 8:00-16:00משחקי בתים ושלב הצלבת שמינית הגמר.
● 26/12
○  - 9:00רבעי גמר גברים
○  - 10:00רבעי גמר נשים
○  - 11:00חצאי גמר גברים
○  - 12:00חצאי גמר נשים
○  - 13:00גבר גברים
○  - 14:00גמר נשים
שיטת המשחקים:
● מיין דרואו  -הטורניר מתוכנן ל 16-זוגות נשים ו 16-זוגות גברים סה"כ שיחולקו לארבעה בתים של 4
זוגות בכל בית בכל מגדר.
● הועדה המארגנת תוכל להכניס למיין דרואו  4זוגות בסהכ בשני המגדרים.
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במידה וירשמו יותר מ 16-זוגות -
○  8זוגות ראשונים )כולל שימוש בוילד קארדס( יכנסו ישירות למיין דרואו.
○  16זוגות נוספים יתמודדו במשחקי מוקדמות ,סיבוב  1על פי דירוג ,משחקים מלאים )הטוב מ3-
מערכות עד  ,21שלישית עד .(15
○ משחקי המוקדמות יתקיימו ברביעי ה 23/12-בשעות אחר הצהריים או בחמישי ה 24/12-בשעות
אחר הצהריים.
שיבוץ הקבוצות לבתים יתבצע על פי ניקוד הזוגות שמעודכן באתר איגוד הכדורעף.
הבתים ישוחקו בשיטה מקוצרת -
○ מקום  1נגד  ,4מקום  2נגד  ,3לאחר מכן משחק של הקבוצות המנצחות ומשחק של הקבוצות
המפסידות.
○ המנצחת במשחק המנצחות ראשונה בבית ,המפסידה שנייה ,המנצחת במפסידות שלישית
והמפסידה רביעית.
○ קבוצה שבמקום הרביעי בבית מסיימת דרכה בתחרות.
○ קבוצות שבמקומות שני ושלישי בבית עולות לשלב ⅛ הגמר בהצלבה בין בתים .ההצלבה
תתבצע לפי הגרלה או בהצלבה בין בתים א' עם ד' ו-ב' עם ג'.
משחק יהיה הטוב מ 3-מערכות עד  21נק' ,מערכה שלישית במידת הצורך עד 15נק' ,לכל אורך הטורניר!
המשחקים יחלו מיד בסיום המשחק הקודם על פי לוח הזמנים.
המשחקים יתבצעו בשיפוט של שחקן מתנדב מתוך אחת מהקבוצות האחרות בבית ,בהתאם לשיבוץ
שתפרסם הוועדה המארגנת.
בכל המשחקים פתרון בעיות וסכסוכים יבוצע ע"י השופט שמוצמד למשחק .בכל מקרה של עיכוב ,הוועדה
המארגנת שומרת לעצמה הזכות לקבוע הפסד טכני לאחת או לשתי הקבוצות.
הקבוצות מתבקשות להישאר באזור המגרש ולעקוב אחר תוצאות המשחקים על מנת להיות מוכנות
למשחקים שלהן בזמן.
עד  5דקות מסיום המשחק ,חובה על נציג הקבוצה המנצחת להעביר את טופס הרישום ,חתום בידי ראשי
הקבוצות ,לידי מזכירות יום המשחקים.
קבוצה אשר לא התייצבה במגרש  /איחרה להתייצב עד  5דקות מהשעה המיועדת למשחקה ,תספוג
הפסד טכני .על הקבוצות לדאוג לעצמן למים לכל ימי התחרות בכלל ולמשחקים בפרט.
הכדור הרשמי הינו  MIKASAדגם  .VSL300כדורי משחק יסופקו ע"י הועדה המארגנת .על הקבוצות
לדאוג לכדורי חימום.
הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה/שיטת/לוחות/זמני המשחקים בהתאם
לרישום לטורניר ,התייצבות בפועל ,דרישת הנהלה/רשות מקומית ,גוף משדר ו/או כח עליון.
כניסת קבוצות לאחר סיום מועד ההרשמה :במצב בו קבוצה מבקשת להיכנס לטורניר אך איחרה את
מועד הרישום החוקי לתחרות היא תמוקם ברשימת המתנה .הזוגות ידורגו ברשימת ההמתנה על פי סדר
הרשמה כרונולוגי ויכנסו על בסיס פרישה של זוגות לאחר הרישום .הוועדה המארגנת לא מתחייבת
להכניס אף זוג והעניין שמור לשיקול דעתה הבלעדי.
זכייה בניקוד לטבלת הדירוג של איגוד הכדורעף :על פי המפורסם בטבלאות הניקוד באתר איגוד
הכדורעף עבור טורניר אזורי ברמה א'.

במידה ומזג האוויר לא יאפשר לקיים את הטורניר ,הטורניר ידחה לסוף השבוע העוקב.1-2/1/2021 ,
לוז הטורניר המדויק ושעות המשחקים לפי הקבוצות יפורסמו לאחר סיום ההרשמה ופרסום ההצלבה.

