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 תקנון  ותוכני ת הטורניר 
 

 מינהלת הטורניר:

 זיו סדבון : מנהל מקצועי   •

 שירלי זקן מנהלת הטורניר:  •

 וזן, שיאון מנחם, קרן גרטל, אביבית שירן א רותי מנהלי המגרשים:   •

 שופטים  •

 רשמים  •

 

 לוח זמנים:

 תאריך  שעה  אירוע 

 09:00 א ימק" הגעה, התארגנות ורישום במרכז הספורט 

5/2/2020 
 10:00 טקס פתיחת הטורניר 

 11:30 אולם ימק"א  –  תחילת משחקי הטורניר

 12:00 אולם בית הכרם  –  תחילת משחקי הטורניר

 6/2/2020 - המקצועית וללוח המשחקים )ראו בהמשך(   ת לתוכניבהתאם   - משחקים 
 10:20 ראווה משחק  

 11:00 משחק הגמר  7/2/2020

 12:00 טקס סיום הטורניר 
 

 מיקום:

 . , ירושלים4ג'ורג' וושינגטון  – אימק"מרכז הספורט  •

 , ירושלים )החניון של המתנ"ס ברחוב כהן אהרונוב(. 137מתנ"ס זיו, שד' הרצל  - הכרם-בית אולם •

 

 ים:תנאים כללי

 . ניתנת לשינוי  ואינהסופית  הנה  התכנית המקצועית  •

גם לאחר פרסום תכנית  הבתים י שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות המשחקים ואת הרכב מנהלת הטורניר  •

 . המשחקים 

 . חוקת מאמאנט הרשמית באתר מאמאנט   –חוקת המשחקים  •

 קבוצות:   4בית עם  •
o  ו/או תועבר קבוצה מבית   הקבוצות שתישארנה  שלושתיערך סבב כפול בין   - לא תופיע   אחתקבוצה  ו במידה

 . הןשל חמש קבוצות לבית של 
o  הקבוצות הנותרות תועברנה לבתים אחרים. שתי   – קבוצות לא תופענה  שתי ו במידה 

 קבוצות:   5בית עם  •
o  קבוצות.   ארבעהבית יתנהל במתכונת של   –לא תופיע   אחתקבוצה  ו במידה 
o  הקבוצות שתישארנה  שלושתיערך סבב כפול בין   -קבוצות לא תופענה   שתי ו במידה . 
o  הקבוצות הנותרות תועברנה לבתים אחרים.   שתי  -קבוצות לא תופענה    שלושו במידה 
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 . של מנהלת הטורניר  עת דיקול  לפי שיקוצרו  ו/או משך המערכות  המשחקים   – במידה ויהיו עיכובים  •

 באחריות הקבוצות להביא כדורים לחימום ולמשחק.  •

 בהתאם ללוח המשחקים ובהתאם ללוח ההסעות.  ים באחריות הקבוצות להגיע בזמן למשחק •

 ולהירשם במזכירות.  דקות לפני שעת המשחק  40כל קבוצה נדרשת להגיע  •

 תספוג הפסד טכני ואף תהיה מועמדת להדחה מהטורניר.  -זמן ההגעה המבוקש  לקבוצה שתאחר  •

 בהתאם.  מואחריו יוקד  יםהבא  יםהמשחק  -משחק הסתיים מוקדם  ו במידהבשום מקרה, מגרש לא יעמוד ריק.  •

ו דרך  עודכנ שיבוץ המשחקים לשלבים הבאים, לאחר סיום שלב המוקדמות, יפורסמו על גבי הלוח התלוי באולם, וי  •

 קבוצת הוואטסאפ של הקפטניות. 

עדכונים ללוח המשחקים לשלבים  ומקושרות לקבוצת הוואטסאפ המשותפת לקבלת מידע  ינההיתכל הקפטניות   •

 הבאים. 

 ונעלי ספורט.  מכנס בצבע אחידחקניות: חולצת הטורניר, קוד לבוש לש  •

 שחקנית עם חולצה גזורה לא תורשה לשחק.  - אין לגזור חולצות  •

 כל קבוצה תניח את תיקיה וחפציה מאחורי ספסל השחקניות.  – בזמן המשחק  •

 כל קבוצה אחראית להשאיר את אזור ספסל קבוצתה נקי ומסודר.  – בסיום המשחק  •

 רשאית לפנות לצוות המקצועי.  הקבוצה   רק קפטנית - בכל שאלה ו/או הבהרה  •

  הצוות המקצועי. השופטים ו  כל המשתתפים מתבקשים לכבד את החלטות  •
 

 שיטת חישוב הניקוד בשלב המוקדמות:

 : טבלה ניקוד   •
o  נקודות  ( 2שתי )  –ניצחון 
o  ( 1אחת )נקודה   –הפסד 
o  נקודות ( 0אפס )  –הפסד טכני 

 . ( חובה חלקיזכות  )מערכות ה יחס בין לפי ה הדירוג יקבע   – בנקודות טבלה  שוויוןקיים  ו במידה  •

 . )זכות חלקי חובה(   יחס נקודות המערכותהדירוג יקבע לפי  –  ביחס המערכות שוויוןקיים  ו במידה  •

 הקבוצות.   2הדירוג יקבע ע לפי המנצחת במשחק בין   –  נקודות המערכותביחס  שוויוןבמידה וקיים   •
 

 שיטת חישוב הניקוד בשאר השלבים:

 ו/או הפסד.  ן ניצחוקבוצה תעבור לשלב הבא על ידי  •

 לקביעת הדירוג הסופי.  ( 1אחת )מערכה   ים בעלי משחק 2 ו יהי -  21-29קבוצות המדורגות ל •

 . עד למשחק הגמר  להעפיל ה  וכלנ תהקבוצות המשתתפות בטורניר(   29ל למכ  70%)המהוות  הקבוצות   20שאר  •
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 :תכנית מקצועית

 

 13:50 202/20/6ועד ליום   11:30 202/20/5מיום  - (64-1משחקים  64) מוקדמות – 1שלב 

 

במעמד האסיפה החצי שנתית של הועדה   12/1/20בהגרלה שבוצעה בתאריך   בתים  7-הקבוצות חולקו ל  29כל  •

 המקצועית. 

  4בתים של  6)  כי קבוצות מאותו יישוב ישובצו לבתים שונים התניהבמסגרת ההגרלה בוצעה חלוקה לבתים  תוך   •

 (. קבוצות  5של   1קבוצות ובית 

 .A,B,C,D,E,F,Gהבתים ייקראו בשמות:  •

 

 

 

 נקודות הפרש.   2, עם 15עד  ( 3שלישית ), מערכה  21מערכות עד  ( 2שתי ): משחק מלא,  ים משחקה •

 . בית הבתוך  פנימי הלקביעת הדירוג    –כולן מול כולן  - תשחקנה הקבוצות בכל בית   •

 יאופסו.  -  המוקדמות כל הנקודות שנצברו בסיום שלב  •

 . 29ועד  1- תואמת מ כל הקבוצות מכל הבתים תדורגנה על פי הישגיהן בטבלת דירוג אחת מ •

 . קבוצות   4לעומת בית של קבוצות   5תתבצע התאמה לדירוג הקבוצות בבית של  •

 הגמר.   1/4לשלב ישירות תמשכנה  1-4הקבוצות המדורגות  •

 . PHASE-1 + PHASE-2  – ים תמשכנה לשלב 5-20הקבוצות המדורגות  •

  תמשכנה לשלב משחקי הדירוג הסופי.   21-29הקבוצות המדורגות  •
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 17:10 202/20/6ועד ליום   16:00 202/20/6מיום  -( 45-74משחקים  8) PHASE-1 – 2שלב 

 : PHASE-2תתמודדנה על הזכות להעפיל לשלב  20-5הקבוצות המדורגות  •

o  5-מול מדורגת   02-מדורגת   
o  6-מול מדורגת   19-מדורגת 
o  7-מול מדורגת   18-מדורגת 
o הלאה  וכן . 

 

 

 נקודות הפרש.  2עם  21עד   (1אחת ): מערכה יםמשחק •

 . הבא  תעפיל לשלב  -קבוצה מנצחת   •

  .13-20תעבור לשלב משחקי הדירוג  - קבוצה מפסידה  •

 

 

 18:20 202/20/6ועד ליום  17:45 202/20/6מיום  -  (58-55משחקים  4) EPHAS-2 – 3שלב 

 : הגמר   1/4על הזכות להעפיל לשלב  הןיבינ תתמודדנה   (5-12)  מהשלב הקודםמנצחות  הקבוצות ה •
o קודםשלב ה ה מ  12/13מול מנצחת   5/20-מנצחת , 
o קודם, שלב ה ה מ  11/14מול מנצחת   6/19-מנצחת 
o קודםשלב ה ה מ  10/15מול מנצחת   7/18-מנצחת , 
o הלאה וכן  

 נקודות הפרש.  2עם  21עד   (1אחת ): מערכה יםמשחק •

 הגמר.   1/4תעפיל לשלב   -קבוצה מנצחת   •

 . 9-12תעבור לשלב משחקי הדירוג  - קבוצה מפסידה  •

 

 

 19:30 202/20/6ביום  -( 26-59משחקים  4הגמר ) 1/4 - 4שלב 

 הגמר.  1/2על הזכות להעפיל לשלב  , 4עד  1מול המדורגות  תתמודדנה  הקודםשלב  ה הקבוצות המנצחות מ •
o 4-מדורגת מול   5/12-מנצחת,   
o 3-מדורגת מול   6/11-מנצחת , 
o 2-מדורגת מול   7/10-מנצחת , 
o 1-מדורגת מול   8/9-מנצחת , 

 נקודות הפרש.  2עם  21עד   (1אחת ): מערכה יםמשחק •

 הגמר.   1/2תעפיל לשלב   -קבוצה מנצחת   •

 . 5-8הדירוג תעבור לשלב משחקי  - קבוצה מפסידה  •
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   10:20 7/2/2020 ועד ליום 17:10 6/2/2020 מיום– (38-66משחקים  18משחקי הדירוג ) - 5שלב 

 כולן מול כולן:  – בכל בית תשחקנה הקבוצות  – ( בתי דירוג 3תחולקנה לשלושה )  21-29הקבוצות המדורגות  •

 . 27-29, מדורגות 24-26, מדורגות  21-23מדורגות 

 נקודות הפרש.  2עם  21( עד 1מערכה אחת ) – משחקי הדירוג  •

 

 

 08:00 202/20/7ביום  -( 64-36משחקים  2הגמר ) 1/2 - 6שלב 

 הגמר תתמודדנה על הזכות להעפיל למשחק הגמר.   1/4הקבוצות המנצחות משלב  •
o 4-מול מנצחת 1-מנצחת  , 
o 3-מול מנצחת 2-מנצחת . 

 נקודות הפרש.  2, עם 15עד  ( 3שלישית ), מערכה  21מערכות עד   (2שתי ): משחק מלא,  יםמשחק •

 , תעפיל למשחק הגמר   -קבוצה מנצחת   •

 .3-4תעבור לשלב משחקי הדירוג  - קבוצה מפסידה  •

 

 

 :0011 202/20/7ביום  -( 65 - 1משחק הגמר )משחק  - 7שלב 

  .הגמר תתמודדנה על אליפות הטורניר   1/2הקבוצות המנצחות משלב  •

 נקודות הפרש.  2, עם 15עד  (3שלישית ) , מערכה  21מערכות עד   (2שתי )משחק מלא,  •

 !  2020 -אלופת טורניר הכתר הבינלאומי הקבוצה המנצחת תוכרז:  •

 הקבוצה המפסידה תהא סגניתה.  •

    

   

 FAIR-PLAY  - בהנאה ובספורטיביות 

 !! כל הקבוצות !  בהצלחה 

 


