
 

 

 

 OPEN 2020טורניר נהריה 

 

 נהריה  ,חוף סוקולוב מקום:

 21/06/2020 :סיום הרשמה 80/  07/2020פתיחת הרשמה:

  לוחות זמנים לתחרות:

26/06/2020 – 09:00 - 19:30 

27/06/2020 – 10:00 - 16:30 

 

  פרסים:

 הסכום מתייחס לזוג: 

 ₪    2000  – 1 מקום

 ₪    1200  – 2מקום 

 ₪     800  – 3מקום 

 פרס לשחק "בחירת הקהל"

 פרס לשחקנית "בחירת הקהל"

 

 

 הרשמה .1

 

 במקרה ונתקלתם בבעיה) חופים מאושרים עליכם להיות שחקניהרשמה דרך אתר האיגוד.  .א

 עף(.  איגוד הכדורנא להיעזר בדביר וברוני ב

 שח לזוג בביט לאלכס אוסוקין  70לום של לאחר ההרשמה באתר יש להעביר תש .ב

(054-3110876 ) 

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

)משמעות ההפסד   דק' יפסוק השופט על הפסד טכני. 5שחקן שיאחר להגיע למשחק לאחר  .ד

 ( 21-10הטכני בבתים הינו 

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

  ראשי הקבוצות לידי מזכירות יום המשחקים.

 

  
  

  



 

 

 

 

  
  

  

על הקבוצות   –)כדורי משחק יסופקו ע"י הועדה המארגנת(  VSL300דגם   MIKASAהכדור הרשמי הינו   •

  לדאוג לכדורי חימום.

 תנאי הטורניר לשחקנים:  .2

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

 ב.         כל שחקן יקבל בקבוק מים קטן )מומלץ להצטייד בבקבוק אישי גדול(.                 

 בירה מהבר בחוף.ג.         כל שחקן יקבל סנדוויץ וכוס                  

 שיטת משחקים:  .3

 הקבוצות הראשונות בכל בית עולות לרבע גמר 2.  4בתים של  4גברים:   א.

 הקבוצות הראשונות בכל בית עולות לחצי גמר  2.  4בתים של  2נשים:               

 11, 15,  15מערכות:    3משחקי הבתים יערכו בשיטה של  ב.

   15,  21, 21מערכות   3בשיטת מודיפיי  של  משחקי הרבע גמר והחצי גמר יערכו ג.

 . 15, 21,  21מערכות  3משחק הגמר יערך בשיטה של   ד.

 במשחקי החצי גמר והגמר יהיה נוכח שופט האיגוד. ה.

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

 מהטקס.

 

 

 לוז ומבנה הטורניר בדף הבא 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 טורניר: ומבנה הלוז 

שם נשים בית ב שם נשים בית א שם גברים בית ד שם גברים בית ג שם גברים בית ב שם גברים בית א

ב1 א1 ד1 ג1 ב1 א1

ב2 א2 ד2 ג2 ב2 א2

ב3 א3 ד3 ג3 ב3 א3

ב4 א4 ד4 ג4 ב4 א4

מגרש 4 מגרש 3 מגרש 2 מגרש 1

תוצאה שעה קבוצה תוצאה שעה קבוצה תוצאה שעה קבוצה תוצאה שעה קבוצה

09:00 א1-א2 09:00 ג1-ג2 09:00 ב1-ב2 09:00 א1-א2

10:00 ב1-ב2 10:00 ב3-ב4 10:00 א3-א4 10:00 ד1-ד2

11:00 א3-א4 11:00 א1-א3 11:00 ד3-ד4 11:00 ג3-ג4

12:00 ב3-ב4 12:00 ד1-ד3 12:00 ג1-ג3 12:00 ב1-ב3

13:00 א1-א3 13:00 ג2-ג4 13:00 ב2-ב4 13:00 א2-א4

14:00 ב1-ב3 14:00 ב1-ב4 14:00 א1-א4 14:00 ד2-ד4

15:00 א2-א4 15:00 א2-א3 15:00 ד1-ד4 15:00 ג1-ג4

16:00 ב2-ב4 16:00 ד2-ד3 16:00 ג2-ג3 16:00 ב2-ב3

17:00 א1-א4 17:00 ב1-ב4 17:00 א2-א3 17:00 ב2-ב3

18:00 18:00 18:00 18:00

19:00 19:00 19:00 19:00

20:00 20:00 20:00 20:00

מספר משחק קבוצה מגרש שעה מספר משחק קבוצה מגרש שעה מספר משחק קבוצה מגרש שעה

מקום 1 בית א מנצחת 001 מנצחת 005

מקום 2 בית ב מנצחת 002 מנצחת 006

מקום 1 בית ב מנצחת 003

מקום 2 בית ג מנצחת 004

מקום 1 בית ג מפסידה 005

מקום 2 בית ד מפסידה 006

מקום 1 בית ד

מקום 2 בית א

מספר משחק קבוצה מגרש שעה מספר משחק קבוצה מגרש שעה

מקום 1 בית א W001 מנצחת

מקום 2 בית ב W002 מנצחת

מקום 1 בית ב

מקום 2 בית א

W001 מפסידה

W002 מפסידה

שעה מגרש

16:30 2

טכס

14:00

נשים
רבע גמר

מקום 3-4 נשים 3 13:30

גמר גברים

OO2

3 2

W002 3 12:15
מקום 3-4

OO1 10:00 OO5 1 12:30

W001

OPEN נהריה 26-27/06/2020

26/06/2020

27/06/2020

גברים
רבע גמר חצי גמר  גמר

2 15:151

2

OO3 1

OO4 2

 גמר

11:00גמר נשים

2 12:30
מקום 3-4

מקום 3-4 גברים 1 13:45

10:00 OO6

11:15

11:15

חצי גמר



 

 

 

 

  
  

  

 

 

 


