
 

 

  OPEN  אכזיב  איזורי  טורניר

 0543110876, מנהל טורניר אלכס אוסוקין : חוף אכזיב מקום:

  09/07/22-08/07/22תאריך:

 30/06/2022 :סיום הרשמה   12/06/2022פתיחת הרשמה:

  לוחות זמנים לתחרות:

 דרג א: 

08/07/2022 – 08:00 - 16:30 

09/07/2022 – 08:00 - 16:30 

 

 דרג ב:  

 

09/07/2022 - 08:00 - 16:30 

 

  פרסים:

 דרג א: 

 הסכום מתייחס לזוג: 

 ₪    2500:  1מקום 

 ₪    1500:  2מקום 

 ₪    1000:  3מקום 

 ₪  500:  4מקום 

 דרג ב:  

 ₪  600:  1מקום 

 ₪  400:  2מקום 

 ₪  300:  3מקום 

 ₪  200:  4מקום 

 

 

 

 

 

 

  
  

  



 

 

 

 

  
  

  

 הרשמה .1

 

 דרך אתר האיגוד.  הרשמה  א.

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

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

 ( 21-0הטכני 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.

          

 

 שיטת משחקים:  .3

 כמות הבתים וכמות הקבוצות בכל בית תלויות בכמות הקבוצות שירשמו לטורניר. 

 הנחש. , הזוגות יחולקו לבתים בשיטת 30/06/2022בסיום ההרשמה ב

 

 דרג א: 

 קבוצות  36במידה וירשמו 

המאזן הטוב ביותר  הקבוצות במקום השני בעלי  4בכל בית ו   1. מקום 3בתים של   12גברים:   

 עולות לשמינית הגמר. 

הקבוצות במקום השני בעלי המאזן הטוב ביותר   4בכל בית ו  1.  מקום 3בתים של   12נשים:               

 עולות לשמינית הגמר. 

 קבוצות  24במידה וירשמו 

 . מקום ראשון ומקום שני בכל בית עולות לשמינית הגמר. 3בתים של  8גברים:  



 

 

 

 

  
  

  

 . מקום ראשון ומקום שני בכל בית עולות לשמינית הגמר. 3ל  בתים ש 8נשים: 

 

 דרג ב:  

 קבוצות  12במידה וירשמו 

 הקבוצות הראשונות בכל בית עולות לרבע גמר. 2.  3בתים של  4גברים:  

 הקבוצות הראשונות בכל בית עולות לרבע גמר. 2.  3בתים של   4נשים: 

 

 שמינית/רבע גמר לקביעת סדר המשחקים. א.    בסוף שלב הבתים תערך הגרלה בין העולות ל

 משחקי הבתים יערכו בשיטת הבאה:  ב.

 15, 21,  21מערכות:    3דרג א: מודיפיי של  

 21עד   1דרג ב: מערכה 

 משחקי השמינית והרבע גמר והחצי גמר יערכו בשיטה הבאה: ג.

   15, 21,  21מערכות   3דרג א:  מודיפיי  של 

 11, 15,  15חצי גמר . 21עד  1דרג ב: רבע גמר מערכה  

 

 15,  21, 21מערכות   3  :3-4משחקי דירוג 

 21עד   1דרג ב: מערכה 

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

 במשחקי החצי גמר והגמר יהיה נוכח שופט האיגוד. ה.

 בשלב הבתים, השמינית גמר, הרבע גמר: שיפוט עצמי. 

 דרג ב: שיפוט עצמי

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

 מהטקס. 

  


