
 

 

 202012.31.-2.1.2021 – טורניר מקומי נשים

 

 , חוף גורדון, תל אביבימים 3 משך:

 2.1.2021שבת  - 31.12.2020חמישי  תאריכים:

  6.12.2020א יום  פתיחת הרשמה:

 27.12.2020יום א'  סגירת הרשמה:

 bvtlv.co.ilרישום דרך אתר כ"ח ת"א 

 16עד גיל  ותנערנשים, קטגוריות: 

 זוגות בכל קטגוריה. 44עד משתתפים בכל קטגוריה : 

 *ההרשמה למתאמני כ"ח ת"א בלבד*

 

 לו"ז טורניר:
 

 0018:התחלת משחקים: מוקדמות נשים  31.12.2020יום חמישי 

 )מנצחים/מפסידים( Informal Gameשיטה : 

 נק'. 21בתים, מערכה אחת עד  4זוגות,  16עד 

 סטנדביי  3-4הקבוצות שיגיעו לגמר יבטיחו את מקומן בטורניר המרכזי, מקומות  שתי

 

  8:00התחלת משחקים: מרכזי נשים  1.1.2021יום שישי 

 )מנצחים/מפסידים( Informal Gameשיטה : 

 .11, מערכה שלישית עד 15מערכות עד  3בתים. הטוב מ  4זוגות,  16עד 

 

 פלייאוף  2.1.2021יום שבת 

 15, מערכה שלישית עד 21מערכות עד  3-שיטה חצאי גמר וגמר: הטוב מ

 לו"ז:

 נערותטורניר  – 08:00

 חצאי גמר נשים - 11:00

 (21)מערכה אחת עד  נשים 3-4משחק מקומות  - 12:00

 נשיםגמר  – 13:00

 טקס חלוקת פרסים - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bvtlv.co.il/%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d/


 

 

 

 

 

 

 חוקים:

 

 עד חצי שעה לפני תחילת המשחקים. הגעה:

 חולצות תואמות לזוג. שחקני כ"ח ת"א מתבקשים להגיע עם חולצות כ"ח.לבוש: 

 כם להביא כדורים לחימום. אנחנו נספק כדור אחד למגרש.באחריות כדורי חימום:

 שעות לפני הטורניר. 24הודעה על ביטול או דחייה בשל מזג אוויר תינתן עד מז"א: 

 

 להוציא מספר שינויים: הכדורעף באיגוד הנהוגה החוקהע"פ  חוקה:

 שיפוט עצמי עד שלב חצי הגמר. ●

 .אין הקפדה על סיבוב הכדור במסירה בעילית ●

 א נקפיד על סיבוב הכדור.ל -שחקן שביצע כניסה למסירה בצורה יציבה ונכונה  ●

 רק השחקן המוסר רשאי לעצור את הנקודה בגלל עבירה. במקרה מחלוקת אפשר לבצע מהלך חוזר. ●

 במשחקים בהם נמצא שופט, שיפוט המסירה ייקבע על ידו בלבד.  ●

 

 ביטול השתתפות:

 052-3362072במקרה ואתם לא יכולים להשתתף בטורניר נא לשלוח הודעה לנטע 

 

 יתכנו עדיין שינויים בזוגות והחלפת פרטנרים )ולפני המוקדמות(  סגירת ההרשמהאחרי 

 או כניסת זוגות חדשים, שינויים אלו ישנו את סדר הבתים בהתאם לדירוג הזוגות.

 

 הזוג נפסל. -לא יתכנו שינויים בזוגות. במקרה ואחד השחקנים יורד  אחרי קיום המוקדמות

  .שינויים אלו ישנו את סדר הבתים בהתאם לדירוג הזוגותובמקומם יכנס זוג מהמוקדמות. 

 

 שעות מתחילת הטורניר. 48במקרה של פרישה שחקני חוץ זכאים להחזר כספי עד זיכויים: 

 

נא לא לאחר בבקשה. אם קרה משהו לא צפוי ונתקעתם חשוב לעדכן את הפרטנר שלכם שידאג איחורים: 

 דקות. 10-משחק אם האיחור חרג ב ליידע את הצוות בחוף. הצוות רשאי לפסול
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 שיטת משחקים מנצחים/מפסידים שלב בתים והצלבות: 

 

 
 


