
 

 

 

 

 טורניר אזורי   –פבל וערן 

 הפארק הלאומי ברמת גן  מקום:

 202105.11. :סיום הרשמה  202104.13.   פתיחת הרשמה:

 הרשמה דרך אתר איגוד הכדורעף  

, אישור  5534554-054לטלפון   בביט לערן פוס, יש להעביר את התשלום מראש לזוגשקלים    100 - תשלום

 ביטול הרשמה והחזר כספי עד שלושה ימים מהמשחק הראשון.  אחרי תשלום.הרשמה ינתן 

 . הדירוג יהיה לפי הדרוג של איגוד הכדורעף -דירוג

 לטבלאת הניקוד:בהתאם  הניקוד לטורניר לטובת הניקוד לסבב ישראלי 

 

  לוחות זמנים לתחרות:

 . 08:00החל מהשעה  14.05.2021 -ושמינית גמר  שלב בתים  -גברים דרג א' 

 

 . 14:00החל מהשעה  14.05.2021  -שלב בתים ושמינית גמר   -דרג ב' נשים 

 

 . 08:00החל מהשעה  15.05.2021  - שלב בתים  -נשים דרג א' 

 

 . 13:00החל מהשעה  15.05.2021 - 16\ 1שלב בתים ושלב   -דרג ב' גברים 

 

 . לוז מדויק יתעדכן בהמשך -  08:00החל מהשעה לכל הדרגים שלבים מכריעים   - 17.05.2021

 

 בשעות הערב בחופי תל אביב. 13.05.2021אם ידרשו מוקדמות, המשחקים ישוחקו ב

 

  
  

  



 

 

 

 

  
  

  

 דרג א  -פרסים

 הסכום מתייחס לזוג: 

 ₪    2000  – 1מקום 

 ₪    1000  – 2מקום 

 ₪    700   – 3מקום 

 ₪    500  - 4מקום 

 ₪    200 -  5-8מקום 

 

 ב דרג  -פרסים

    כדורים  – 1מקום 

    משקפי שמש – 2מקום 

    מנשאי כדור   – 3מקום 

 

 

 הרשמה

 הרשמה דרך אתר האיגוד.   א.

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

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

 ( 21-10ההפסד הטכני בבתים הינו  

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

  ראשי הקבוצות לידי מזכירות יום המשחקים.

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

  לדאוג לכדורי חימום.

 

 

 

 



 

 

 

 

  
  

  

 קורונה

כלל  בעקבות מצב הקורונה במדינה היחטנו על מנת לשמור על בטחון בריאות השחקנים עד כמה שניתן ש 

 באחד משתי האופציות הבאות: השחקנים המשתתפים בטורניר מחויבים 

 להציג תעודת מתחסן   .א

רה שבמהלך הטורניר הם השתדלו  ולחתום על הצה  השעות האחרונות 72בדיקת קורונה שלילית מ .ב

 להמנע מהתקהלויות עד כמה שניתן. 

 

 

 תנאי הטורניר לשחקנים: 

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

              

 שיטת משחקים: 

   –דרג א נשים וגברים  .א

 .רובין ראונד  ומשחקים בשיטת 3בתים של   16קבוצות עושים   48במידה ויש 

  .רובין ראונד  ומשחקים בשיטת 4בתים של  8קבוצות עושים   32במידה ויש 

 .רובין ראונד  ומשחקים בשיטת 3בתים של  8קבוצות עושים   24במידה ויש 

 .רובין ראונד ומשחקים בשיטת 4בתים של   4קבוצות עושים   16ומידה ויש 

 .רובין אונדר  ומשחקים בשיטת 3בתים של  4קבוצות עושים   12במידה ויש 

   מתחת לזה הדרג התאחד עם הדרג השני.

 אווט לפי דירוג. -מקומות ראשון ושני בבתים עולים לשלב הבא. אחרי הבתים משחקי נוק

בבתים משחקים ראונד רובין כאשר מקומות ראשון ושני עולים לשלב   -דרג ב נשים וגברים  .ב

 אווט לפי דירוג. -הבא. אחרי הבתים משחקי נוק

 :  מודיפיים שיטת המשחקי .ג

 מדורגת ראשונה מול מדורגת רביעית, מדורגת שניה מול מדורגת שלישית. 

  לשלב הבא.מנצחים מול מנצחים, מפסידים מול מפסידים, מדורגת ראשונה עולה ישירות 

 ורביעית מסיימת את הטורניר  round offשלב מדורגות שתיים ושלוש עולות ל 

יהיה הגרלה כל קבוצה שסיימה שנייה פוגשת קבוצה שסיימה שלישית   round offשלב ה

 . ללא אפשרות לפגוש את הקבוצה מהבית המקורי



 

 

 

 

  
  

  

היה הגרלה כל  תו לפי דירוגי הבתים המדורגות שעלו ראשונות יתמקמו בהתאמה באבשלב ה

ללא אפשרות לפגוש את הקבוצה   קבוצה שסיימה שנייה פוגשת קבוצה שסיימה ראשונה

 . המקורימהבית 

 שיטת המשחקים ראונד רובין: .ד

   כל קבוצה תשחק מול כל קבוצה אחרת שאיתה בבית.

במקרה ויש שוויון בין שלוש קבוצות בבית מסתכלים על היחסי ניקוד נקודות במשחקים  

 ביניהן )זכות פחות חובה(. 

 במידה ושלושת הקבוצות בעלות אותן יחסים נעשה נקודות זכות חלקי נקודות חובה.

 קרה ויש שיוויון ביחסים בין שתיים משלושת הקבוצות נסתכל על המשחק ביניהן.במ

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

 . 21מעכה אחת עד  –דרג ב' 

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

 ני ללא נקודות(  שתי הקבוצות ירדו כמפסידות )בבתים טכ 

 במשחקי החצי גמר והגמר יהיה נוכח שופט האיגוד. . ז

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

 מהטקס. 

  


