
EILAT OPEN 2020 
 אילת מארחת 

 טורניר כדורעף חופים אזורי 
 

 2020בספטמבר  24-26
 

 הנכם מוזמנים להשתתף בטורניר כדורעף חופים על חוף הים של מלון הרויאל ביץ. 
  2, יהיו  יתקיים על פי תקנות ומתווה משרד הבריאות לתקופה זובטורניר אשר  

 להרשמה דרך אתר איגוד הכדורעף.  קטגוריות: גברים ונשים והוא פתוח 

 
המשלב   ש" פ מארגנים לכם חוויה של סו –זו לא סיסמה   "אילתים אוהבים לארח"

 רגעי שיא של משחקים יחד עם חוויות ואטרקציות שרק הים האדום יודע לייצר. 
מלון תחרות מפנק ומפתיע, מפגשים חברתיים, ארוחות ערב לאור נרות על חוף  

(, עמדת  ...יסי הנחה ושוברי מתנה למגוון אטרקציות )וקניות ללא מעמ הים, כרט 
 . צילום ועוד ועוד 

 
 

   לוח זמנים :
 שלב הבתים 24:00עד   16:00יום חמישי  24.9
 המשך שלב הבתים 16:00עד   08:00יום שישי  25.9

 שמינית גמר  19:00עד    16:00                     
 רבע גמר  22:00עד    19:00                     

 חצי גמר וגמר 14:00עד   10:00שבת       26.9
 טקס הענקת גביעים ופרסים  14:00                     

 
 רטי הרשמה:  פ

 22:00בשעה  1.9.2020פתיחת הרשמה : 
   12:00בשעה  4.9.2020סיום הרשמה :  

זוגות כל קטגוריה. הנהלת הטורניר רשאית להוסיף זוגות   16מקסימום קטגוריות : גברים, נשים 
 לכל קטגוריה במידה ובקטגוריה המקבילה לא ירשמו מלוא הזוגות. 

 איגוד הכדורעף באמצעות אתר   הרשמהה
יש לציין את שמות   – ₪0544230300 לזוג באמצעות ביט למספר  140הוא  התשלום

 יחשב.לא ת – במקבילהרשמה ללא תשלום  השחקנים בהערות.
כי  -נבהיר בשנית  ותיסגר לפי מגבלת מספר הזוגות הנדרש לטורניר. 1.9ההרשמה תיפתח ב

 . זמן ההרשמה התקצר, עיר אילת ובצורך בהזמנת מקום לינהמאחר ומדובר ב
   .דירוג האיגודלתחרות תהיה לפי   כניסההנבחרות בקטגוריה,  16במידה וירשמו יותר מ

 
  פרסים :

 בנוסף לגביעים לזוגות הראשונים כל זוג יזכה בסכום המפורט:  
 ש"ח  3000מקום ראשון :  

 ש"ח  1500מקום שני : 
 ש"ח  500מקום שלישי 

 



 חבילת אירוח באילת:
, שוברים  סנטרל פארקעה לכם חבילה הכוללת לינה בחדרים זוגיים במלון הנהלת התחרות מצי

ארוחות מלאות במסעדות טובות, פנקס הנחות לקניות באילת, כרטיסי הנחה לספורט ימי   2ל
 על מחיר ההרשמה.  50%הנחה של וולאטרקציות באילת, 

 לנרשמי הטורניר(. 825 )כלומר ₪ לאדם 860מחיר החבילה =  
ק"מ ממתחם   1.2מטר מקניון מול הים,   300) סנטרל פארקהמלון הרשמי של התחרות הוא 

 .הטורניר(
המלון שאירח כבר מספר אירועי ספורט בינ"ל מציע חדרים נוחים ומחודשים, בריכת שחייה ,  

 ארוחת בוקר בשעות מתאימות ושירות נעים ויעיל.  
שח לאדם בחדר  200מחיר מיוחד בסך   –(26.9למעוניינים להישאר לילה נוסף באילת )מוצש 

  זוגי ללילה כולל ארוחת בוקר.
 0544230300ווטסאפ : או ב  bd.comevent@hadar   במייל ל : הזמנות 

 
   תקנון המשחקים:

המשחקים ייערכו על פי חוקת כדורעף החופים המפורסמת באתר איגוד הכדורעף. מיקום הזוגות  
בבתים השונים יתקיים ע"פ ניקוד איגוד הכדורעף. זוגות ללא ניקוד או עם ניקוד נמוך ישובצו ע"פ  

 הגרלה.
 ווילד כארד לכל קטגוריה לשיבוץ בבתים.  להנהלת הטורניר שמורים שני כרטיסי 

 
 שיטת המשחקים:

 
 נקודות.    15מערכות בכל משחק. כל מערכה עד  3שלב הבתים : 

 קבוצות בכל בית כולם נגד כולם. מקום ראשון מכל בית עולה אוטומטית לרבע גמר. 4
 עולים להצלבה. 3, 2בכל בית מסיים את התחרות. מקום  4מקום 

 
  2בית א משחק נגד מקום  3בית ד. מקום   3בית א משחק נגד מקום  2מקום  שלב ההצלבה : 

 ובהתאמה בתים ב, ג.    בית ד
 נקודות.   15מערכות בכל משחק. כל מערכה עד  3

המנצחים משלב ההצלבה עולים לשלב רבע הגמר וישחקו נגד המקומות הראשונים משלב 
 הבתים ע"פ הגרלה.

 
ה יעלו למשחקי חצי הגמר. הטוב משלוש מערכות ניקוד עד  שלב רבע הגמר : המנצחים משלב ז

21 21 15  . 
 

,  בשיטת הפיינל פור )חצי  15, 21, 21שלב חצי הגמר והגמר: הטוב משלוש מערכות ניקוד עד 
גמר / גמר( כאשר המנצח מבית א ישחק נגד המנצח מבית ד והמנצח מבית ב נגד המנצח מבית 

 ג.  
 

 כללי:
 

שעה לפני מועד המשחק ולהרשם במזכירות. קבוצה אשר תאחר להגיע יש להופיע חצי  .1
איחור יפסוק השופט להפסד טכני. משמעות   5למועד המשחק שנקבע לה מעבר ל

 . 5:   15הפסד טכני בשלב הבתים  
 

 כדורי משחק יסופקו ע"י מארגני הטורניר. על הזוגות לדאוג לכדור לחימום.  .2
 

 ל קטגוריה )גברים, נשים(.  זוגות לכ 16מס משתתפים : מקסימום  .3
 

סטים( לכל קבוצה. השחקנים מתבקשים לשחק  2מארחי הטורניר יחלקו גופיות ) – ביגוד  .4
 מכנס קצר בצבע חופשי.   –עם גופיית טורניר מתואמת ביניהם. חלק תחתון  

 

mailto:event@hadarbd.com


שיפוט : משחקי הבתים עד וכולל רבע הגמר בשיפוט עצמי. חצאי גמר וגמר שיפוט  .5
 ת כדורים.  מקצועי + נערי/ו

 
ועדת ערעורים תורכב מקרב הנהלת הטורניר. ניתן להגיש ערעור על תוצאת משחק מיד  

שח  50דקות לאחר מכן. הערעור יוגש למזכירות בכתב +  15עם סיומו ולא יאוחר מ
 )אשר יוחזרו במידה והערעור יתקבל(.

 
יוענקו רק למי  םוהגביעי השתתפות בטקס הסיום לזוכי הטורניר הינה חובה. הפרסים  .6

 שיהיה נוכח בטקס. 
 
 

המגרשים ממוקמים בחוף הצפוני של אילת, בצמוד למלון ישרוטל רויאל ביץ, חוויה אמיתית,   •
אך לתשומת לבכם במידה ועץ הדקל הצמוד למגרש יפריע למהלך המשחק, יקבע השופט אם  

 ראוי להפעיל מהלך חוזר. 
 

 תקנות קורונה:  
שים מכל המשתתפים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ואנו מבקמת לבכם הטורניר נערך לתשו

 להיצמד להנחיות אלה. 
 . (מלוויםקהל וללא ) בלבד ות/הכניסה למתחם התחרות היא למשתתפים

חייבים  ואנשי צוות   ות/, פרט לזמן חימום ומשחק. מאמניםמסיכה בכל עתחייבים ב ות/השחקנים
 ניר.במסיכה לכל אורך הטור

יש  על הצהרת בריאות וכן ימדדו חום טרם כניסתם למגרשים.  ות/מדי בוקר יחתמו השחקנים
 צמו.  שלא לצורך המשחק עהמנע מהתקהלויות שמור ככל הניתן על מרחק ולל
 

 . מיקי 2296600-052' או בטל  www.hadarbd.com  אתר האירוע : לשו ל, גלפרטים נוספים 
 

 בהצלחה 
 הטורניר הנהלת 

 
 
 

http://www.hadarbd.com/

