
 

 טורניר אזורי  – אסי קוריס

   (גן -רמת מגרשי פוצ'יוולי וכדורעף חיים לשים בוייז ) גן -הפארק הלאומי רמת מקום:

 12:00עד  שני יום  12.09.22  :סיום הרשמה 01.09.22   פתיחת הרשמה:

 הרשמה דרך אתר איגוד הכדורעף  

לקבוצת הפייבוקס בקישור שיפורסם עם תחילת  , יש להעביר את התשלום מראש לזוגשקלים    041 - תשלום

 ימים מהמשחק הראשון. ארבעהביטול הרשמה והחזר כספי עד   , אישור הרשמה ינתן אחרי תשלום.ההרשמה

 . הדירוג יהיה לפי הדרוג של איגוד הכדורעף -דירוג

 :איזורי רמה ב'  ניקודלפי שיטת  לטבלאת הניקודבהתאם  הניקוד לטורניר לטובת הניקוד לסבב ישראלי 

 

 

  לוחות זמנים לתחרות:

 08:00-החל מ 16.09  שישייום כל השלבים  –רמה ב'  גברים

 08:00-החל מ 16.09כל השלבים יום שישי   –רמה ב'   נשים

 08:00-מהחל  17.09  שבתיום  כל השלבים   –נוער 

 08:00-החל מ 17.09כל השלבים יום שבת   – נערים 

 08:00-החל מ 17.09 שבת כל השלבים יום   –זוג נשים או זוג מעורב( קטגורית הוביז )

 

 

 . , למארגן הטורניר יעודכן לאחר סגירת ההרשמה מדויק* לו"ז 

או ביום   בחמישי אחה"צ ר"ג/אם ידרשו מוקדמות, תינתן אופציה לשחק את המשחקים בצורה עצמאית בת"א **

 בר"ג.לפני תחילת הטורניר שישי 

מארגן הטורניר מאפשר לעצמו את הזכות לעדכן את שיטת הטורניר ולו"ז המשחקים ע"מ להטיב עם  ***

 הטורניר.

 ****WC  אם מנהל הטורניר ישתמש ב –ווילד קארד למיין דרואו- WC  ישתלבו בטורניר במיקום לפי   , הזוג/ות

 הניקוד שלהם. 

 

  
  

  



 

 

 

 

  
  

  

 

 

   -פרסים

באופן יחסי לפי כמות ההרשמה   יזכו בפרסים כספיים והנוער קטגוריות הבוגריםב  שלושת המקומות הראשונים

 כספיים/חומריים. , בשאר הקטגוריות שלושת המקומות הראשונים יזכו בפרסים לקטגוריה

 

 

 הרשמה

 הרשמה דרך אתר האיגוד.   א.

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

על הפסד טכני. )משמעות ההפסד   מנהל התחרותדק' יפסוק  5שחקן שיאחר להגיע למשחק לאחר  ג.

 ( 21-0הטכני בבתים הינו 

 למנהל התחרות. את התוצאהדקות מסיום המשחק, חובה על נציג הקבוצה המנצחת להעביר  5עד  •

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

  לדאוג לכדורי חימום.

 

 

 תנאי הטורניר לשחקנים: 

 ופיה/טופ זהה. על כל זוג להגיע בגלא יחולקו טופים/גופיות.   א.

              

 

 

 שיטת משחקים: 

   – גברים ונשים  .א

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

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

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

 . מודיפיי  ומשחקים בשיטת 4בתים של   4קבוצות עושים   16ומידה ויש 



 

 

 

 

  
  

  

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

 :  מודיפיישיטת המשחקים  .ב

 יה מול מדורגת שלישית. מדורגת ראשונה מול מדורגת רביעית, מדורגת שנ

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

 ורביעית מסיימת את הטורניר  round offשלב מדורגות שתיים ושלוש עולות ל 

ב', ומקום שלישי מבית   א' נגד מקום שלישי מביתמקום שני מבית יהיה   round offשלב ה

 ברצף הנ"ל. בבתים האחריםמבית ב', וכן הלאה שני א' נגד מקום  

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

 . מהבית המקורי

 ראונד רובין:שיטת המשחקים  .ג

   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.

 ם בין שתיים משלושת הקבוצות נסתכל על המשחק ביניהן.במקרה ויש שיוויון ביחסי

  3,  בקטגוריות הבוגרים והנוער נק' למעט הגמרים 21המשחקים ישוחקו מערכה אחת עד   .ד

 .(15ומערכה שלישית עד   21מערכות ראשונות עד  2)  3-מערכות הטוב מ

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

 . שתי הקבוצות ירדו כמפסידות )בבתים טכני ללא נקודות( 

 .זוגות 48במידה ויהיו מעל ל גמר והגמר יהיה נוכח שופט האיגודחצי במשחקי   ו.

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

 מהטקס. 

  


