
 

 0202 נובמבר

 00-02עונת  - לינג ענף באו –נון המשחקים תק

 חזרה לפעילות בעידן נגיף הקורונה

 

ניתן לעיין בתקנון באתר ההתאחדות או )וף לתקנון התאחדות הכדורת בישראל התקנון כפ .א

 .אצל הרכז(

 לתקנוןבמקרה של סוגיה כל שהיא שאינה מופיעה בתקנון זה, יש להתייחס לאמור בהתאם   .ב

 .הליגות למקומות העבודה הכללי של הפועל""

 התנהגות : .ג

  !אבל, נזכור שהנגיף עדיין בסביבהאנו חוזרים לפעילות ספורטיבית,  .1

לכן, הינכם מתבקשים להישמע ולפעול לפי הנחיות משרד הבריאות ומרכזי הבאולינג . .2

 ."שיפתחו לפי מתווה ה"תו הסגול" או ה"תו הירוק

חום   :ע לתחרות במידה ויש לו תסמינים של נגיף הקורונהלא להגי -באחריות כל שחקן  .3

 .מעלות, שיעול לא שיגרתי או חשד אחר למחלה 83מעל 

 אסורה .-הכנסת אוכל ושתיה לשטחי המסלולים  .4

התנהגות לא הולמת של שחקן בזמן המשחקים תגרום להרחקתו ותוצאת משחקו תיחשב  .5

  .כתוצאת הפריים בו הורחק

ם משני הצדדים בזמן ( ולהפריע לשחקני Approachהגישה )אין לעלות על משטחי  .6

 .הוצאת הכדור

 לבוש : .ד

עם חולצות תואמות צבע, סמל ו/או שם מקום העבודה מודפס על  השחקנים יופיעו למשחק, .1

 החולצה. / חזית גב 

 צאיתח - רשאיות לשחק בנשים  ,סיים ארוכיםמכנעם  רק, השתתפות במשחקים לגברים .2

בהתאם  ושלא יופיע /יתשחקן ) נעלי באולינג חובה, ומכנסיים ארוכים המכנס ברמוד, מכנס

 (לשחק !!! ולא יוכל -לנדרש 

 



 

 רישום קבוצה: .ה

 רשום. שחקנים בכל קבוצה, כל תוספת של שחקן נוסף יהיה במקום שחקן 9. ניתן לרשום עד 1    

                  חל מהמחזור הראשוןרישום קבוצה תתאפשר כל עוד והליגה טרם החלה, רשימת הקבוצות ה. 2    

     סופית ולא ניתנת לשינויים נוספים.הינה         

 תתאפשר לאחר רישום שחקנים חדשים וכן העברת שחקנים בין קבוצות מאותו מפעל. 3    

 ועל )ניפוק כרטיס לשחקן חדש, אישור העברתו לקבוצה אחרת( וזאת עד רישום במרכז הפ        

     הרשמת שחקניםלא תתאפשר  ממועד זההחל  . 20:22 ועד לשעה 22.20.00תאריך ל        

 ו/או החלפה.חדשים         

 

 שיטת המשחקים :   .ו

 18מפגשי אימון +  2במתכונת של  12.12.21 –תתחיל ב  21/22עונת המשחקים   .1

 מפגשים. 22מחזורי ליגה סה"כ: 

 .סירוגין על אחד משני המסלוליםלכך שכל קבוצה משחקת  ,מסלולים  2 על – ליגה .2

 . דקות לחימום 12 יקבלו, הקבוצות התחרותתחילת לפני  .3

במידה ) יש להקליד את שמות השחקנים שמשחקים על לוח המחשב עד לתחילת המשחק  .4

 .(החסרים השחקנים שמות ויוקלדלא , בשחקנים והקבוצה חסרה

רישום הניקוד וכן יבוצע  יתנהל רישום ממוצע אישי מצטבר לשחקנים שיפורסם בהתאמה .5

 קבוצתי  המצטבר וממוצע

 

 שיטת הניקוד : .ז

 שחקנים של הקבוצה היריבה.  4שחקנים מול  4כל קבוצה תציב  .1

טופס רישום התוצאות ב יעהמתוך רשימת השחקנים המופ אך ורקהיה תהשחקנים  הצבת .0

נרשם ו ות הפועל להשתתף במשחק כמי שנבדקאלו אותם שחקנים אשר אושרו ע"י מזכיר)

  ."י חוק הספורט(פקיים ביטוח בתוקף עבורו ואישור רפואי תקף עכן כדין ו

בתוספת , היריבהלמול הקבוצה  חושב על סמך סך כל  הפינים שהשיגויניצחון של קבוצה  .3

תוצאה את הלקבוצה שהשיגה תוענק )אחת (  1נקודה  ,(ההנדיקפ הקבוצתי )ראה בהמשך

 .יינתן ניקוד לא מפסידה,לקבוצה ה ,גבוהה יותרה

 . (נק' 2.5 תקבל חצי נקודה ) כל קבוצה ,במקרה של שוויון בתוצאת המשחק .4



יותר מהקבוצה השנייה תוכל לקבל נקודת נצחון  סה"כ פינים למשחקקבוצה שהשיגה  .5

 . שחקנים 2מידה ושיחקו בה מינימום למשחק ב

 )קבוצתי משחקים התוצאה הכוללת של שלושת המשחקים בתוספת הנדיקפ ה -3בסיום  .6

לקבוצה שהשיגה יותר  TOTAL )) נקודות נוספות  2לכל משחק תעניק .( ראה בהמשך

לכל )אחת (  1( תוענק נקודה במקרה של שוויון בסה"כ פינים )לשלושה משחקים ,פינים

 קבוצה.

ובלבד יוענקו לקבוצה אשר השיגה יותר פינים מהקבוצה השנייה  סה"כ פיניםנקודות עבור  .7

 .מקרים חריגים ,יועברו לרכז להחלטתו() .!! שחקנים בפועל -4-קו שבכל משחק שיח

 נקודות. 5א ולאור האמור לעיל , מירב הנקודות שקבוצה יכולה לזכות בכל תחרות ה .2

כדי שהקבוצה תשחק  רביאת מספר השחקנים המי זמןמראש לראשי הקבוצות ידאגו  .9

 בהרכב מלא בכל שלושת המשחקים.

 

 : נדיקפשיטת ה .ח

תוצאה העדכני להקבוצה בין ממוצע הפינים הפרש מ 82%תקבל הנדיקפ שהוא  כל קבוצה .1

 .182 של 

 פינים. 42 לא יעלה על הנדיקפ לקבוצה  .2

 לסה"כ הפינים ) ראה לעיל שיטת הניקוד ( קההנדיקפ יתווסף לכל משח .3

 . בו שיחקהפינים בכל משחק  5 , מקבלת תוספת של כל שחקנית .4

 .פ קבוצתיאפ לנשים והנדיקאל הפינים כולל הנדיקחישוב הניקוד ייעשה בסיכום כל .5

 

 : חישוב ניקוד במקרה של שחקן חסר .ט

 :אלא לרשום תוצאהאו כל שם אחר,  /האין לרשום את שמו יםחסר /יתבמידה ושחקן  .2

, 2 "ממוצע"וב, 1 "ממוצע"ב: תוצאותיש לרשום  שחקנים 2במידה וחסרים  .1ב"ממוצע" 

 תזכה את הקבוצה שצברה יותר פינים בנקודה. הפינים באותו משחקון חישוב סה"כ

, 2"ממוצע" , 1, יירשם "ממוצע" שחקן אחד ושיחק את שלושת המשחקים רקגיע יבמקרה בו  .0

קבוצתו תפסיד טכנית ואילו הקבוצה ו תוצאות משחקיו יחושבו רק לממוצע האישי, 3"ממוצע" 

וסה"כ  וןשחקנים בכל משחק 4אי ששיחקו בה ובתננקודות(  5היריבה תזכה בניצחון טכני )

 הפינים גבוה יותר בכל אחד משלושת המשחקונים.

כממוצע הפינים של  /ההחסר /יתבמידה ועדיין אין ממוצע לקבוצה יחושב הממוצע לשחקן .3

סכום שני המשחקים פינים ולאחריו למשחק השני ) 15ת השחקנים במשחק הראשון פחו

  פו בפועל בשני המשחקים וכך הלאה..(.בחלוקה לסה"כ השחקנים שהשתת



פינים  15תוצאת המשחק של שחקן/ית חסר/ה תהא הממוצע הקבוצתי המעודכן פחות  .4

 נק'(. 5-)שחקנית חסרה לא מקבלת הנדיקאפ לנשים 

 ()ראה סעיף ז'וצות, לא יחושב בונוס הניצחון הקב 2-במידה וחסר שחקן ב .5

 

 : דחיית משחקים .י

 שות לדחיית משחקים.מבקככל האפשר יש להימנע  .2

 המשחקים אינם יכולים להופיע למחזורללא יוצא מן הכלל  שכל שחקניהקבוצה בבמידה ו .0

ענף לרכז  שבוע ימים מראשלפחות על קפטן הקבוצה להודיע  - מבקשת לדחות משחקהבא ו

 .ולקפטן הקבוצה היריבההבאולינג, רכז הליגה 

תאריך ביניהם ומרכז הבאולינג ם על הקבוצות לתא אישור לדחיית המשחקלאחר קבלת  .3

 אשר ישוחק לכל המאוחר לפני מחזור המשחקים הבא. בפועללקיום המשחק 

 הבאולינג ורכז הליגה ללא קבלת אישור רכז ענףתאום דחיית המשחקים בין הקפטנים בלבד  .4

הקבוצות לא תופענה, ייזקף לחובתם הפסד טכני ואי מקרה בו תקבל  תוקף חוקי ובלא 

 הופעה.

 באופן חריג ומיוחד והדורשים דחיית משחקים, יטופלמעבר למה שצויין לעיל  חריגיםרים מק .5

 ע"י רכז  הענף והועדה המקצועית.

 

 ערעור : .יא

ימים  7להגיש בכתב ) תוך  תוצאה, ישבמידה וקבוצה רוצה לבקש ערעור לגבי משחק או  .1

 לפקודת "הפועל" לרכז.  ₪ 252עם צ'ק ע"ס  (מיום קיום המחזור

הערעור מקרה בו ב. הקבוצות ראשיים וראשיור יתבצע בפני מנכ"ל העמותה, רכזים הערע .2

 יתקבל , הכסף יוחזר לקבוצה.

 

 רישום : .יב

 .נג (יש לרשום את שמות השחקנים המשחקים על לוח המשחקים ) מחשב הבאולי .1

תוצאת המשחקים וחישוב כולל  את רבכתב יד קריא וברו טופס רישום התוצאותב יש לרשום  .2

 .סך כל הפינים למשחקיםשל 

ללא חתימות ו/או  - לאישרור התוצאות  על הטפסיםיחתמו ראשי הקבוצות בסיום המשחקים,  .3

 .תוצאות שגוי שעלול לפגוע בקבוצותיתכנו שיבושים ו/או רישום רישום וחישוב התוצאות, 

 על רכזי הליגות לוודא שטפסי המשחק ימולאו כנדרש. .4

 .נקודות 2-פינים ו 2 תרשם תוצאה; ,תוצאותבטפסים אשר יועברו ללא  .5



 

 :/ היעדרויותאיחורים  .יג

 אין לעכב משחק לצורך המתנה לשחקנים מאחרים מכל סיבה שהיא. .1

 באחד המסלולים שבו קבוצתו  4פריים  וטרם שוחקשחקן מאחר יוכל להצטרף במידה  .2

 משחקת.

 התוצאה שחקן אשר התחיל משחקון כל שהוא ופרש מכל סיבה שהיא במהלכו, תירשם לו .3

 שהושגה בפריים בו סיים את הזריקה האחרונה.

 .כרטיס צהובזהרה אקבוצה שתעדר פעם אחת במהלך העונה תקבל  .4

 .כרטיס ירוקזהרה אקבוצה שתעדר פעמיים במהלך העונה תקבל  .5

במהלך פעמים  3 במידה וקבוצה תיעדר ללא סיבה מצדקת וללא אישור רכז ענף הבאולינג .6

 . תורחק מהמשך המשחקיםו יס אדוםכרטזהרה אתקבל  –העונה 

 תוצאות המשחקים של קבוצה שהורחקה מהסיבה לעיל יהיו כדלהלן : .7

, הרי כל תוצאות המשחקים שלה יבוטלו במהלך הסיבוב הראשוןבמידה והורחקה  .א

ללא ניקוד  –והקבוצות שאמורות להתמודד מולה ישחקו לממוצע אישי וקבוצתי בלבד 

 לאותו מחזור.

הרי שתוצאות הסיבוב הראשון  - במהלך הסיבוב השניהורחקה  במידה והקבוצה .ב

 א' לעיל. 7 י יבוטלו ויונהג כאמור בסעיף קטןואילו תוצאות הסיבוב השנ ןיישארו בעינ

שחקני הקבוצה  ,לו להגיע ולשחק לממוצע אישי בלבדשחקני הקבוצה שהורחקה יוכ .ג

 היריבה כאמור ישחקו לממוצע אישי וקבוצתי מצטבר.

 

 המשחקים: תוכנית .יד

משחק )גרירת נק' ו/או פינים לשלב הבא(, תחולק בתחילת כל שלב התכנית המשחקים ונהלי 

 )מוקדמות/גמר/גמר על( בעונת המשחקים.

 

 קו עונשין : -  Foul Line .טו

והזמזם לא אותת ולא סימן במסך, יש  ( Foul Line) שחקן שעבר או דרך על קו העונשין  .1

  ". F" לפסול את הזריקה ולרשום 

 .( Fתירשם לו פסילה ) –שחקן שעבר או דרך על קו העונשין במסלול לא לו  .2

 .קו אופקי מקיר לקיר כולל הצדדים קו הפסילה הינו .3



 

 

 אלוף האלופים: .טז

בהשתתפות הקבוצות שזכו  אלוף האלופיםתתקיים תחרות  21/22ום עונת המשחקים בסי .1

 .בכל בית בנפרד במקום הראשון

 .אשר יפורסמו בהמשך ך ובמרכז באולינגהמשחקים יתקיימו בתארי .2

  שיטת המשחקים: .3

 משחקים עם תזוזת מסלולים לאחר כל משחק. 3תחרות בת  .א

 שיבוץ הקבוצות למסלולים תיקבע בהגרלה לפני פתיחת התחרות. .ב

 המשחקים על זוג מסלולים לסירוגין בשיטת צבירת פינים. .ג

 קנים לאחר כל משחק.שחקנים, ניתן להחליף שח 4בכל משחק ישחקו  .ד

 )הרכב השחקנים יהיה אך ורק מתוך רשימת השחקנים המאושרת אשר 

 נרשמו כחוק בתחילת העונה(

 נקודות במשחק בו שיחקה. 5ת תוספת בלכל שחקנית מק .ה

 הקבוצה שתצבור את מירב הפינים בסיום שלושת המשחקים .ו

 אלוף האלופים.תזכה בגביע ותוכרז בתואר 

   

  

    

 ,לכל הקבוצותה איחולי הצלח

 גדי אבירם                                                                            

 הרכז הבאולינג למקומות עבוד

 "הפועל" מחוז תל אביב.


