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תקנון אס"א לאליפות בבאולינג (כדורת)
 .1כללי:
אליפות אס"א בבאולינג (כדורת) תתקיים במסגרת משחקי אס"א.
המשחקים יתנהלו בהתאם לחוקת הכדורת הבינ"ל הנהוגה בישראל ,במידה ויש שינוי של אס"א
השינוי מחייב.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2שיטה:
הגרלות הטורניר תהיינה בתחילת הטורניר.
האליפות תערך במתכונת ליגה בת סיבוב אחד ,ובסיומה משחק גמר בין שתי הראשונות או
בליגה בבתים עם המשך בחצי גמר וגמר.
שיטת המשחקים תיקבע בהתאם למספר הקבוצות המשתתפות.

 .3הרשמות:
הרשמה עפ"י תקנון אס"א לרישום
ישתתפו בטורניר סטודנטים בלבד בכפוף לתקנון "מי הוא סטודנט" של אס"א ישראל.
מינימום  4שחקנים להרשמה קבוצתית.
מקסימום  4שחקנים להרשמה קבוצתית.

 .4חוקי המשחק של אס"א:
הקבוצה שתנצח תוכרז כאלופת אס"א.
נבחרת תורכב מ  - 4שחקנים/יות (ניתן לשתף גברים ו/או נשים).
החלפת שחקנים אפשרית בתום כל שלב של הטורניר (מוקדמות ,חצי גמר ,גמר) ,או
בכל משחק (גם בין  2קבוצות) אבל לא יותר מ 2 -שחקנים בכל שלב ,ולא באמצע
משחקון.
שחקן שלא שיחק ב  -57%של שלבי התחרות לא יוכל לזכות בפרס אישי ,או לעלות
שלב בתחרות האישית.
באמצע הסיבוב בתום משחקון אחד ע"י כל שחקן יוחלפו מסלולים בין הקבוצות.
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משך המשחקים:
 קבוצה תשחק  2משחקונים מול אותה קבוצה יריבה.
דירוג קבוצתי:







הניקוד הכללי לאליפות ייקבע עפ"י תקנון אס"א לניקוד.
קבוצה מנצחת בטבלת הליגה היא זו שדורגה במקום הראשון עם מספר נקודות קבוצתי
מצטבר מירבי.
במקרה של שוויון בטבלת הליגה בין  2קבוצות או יותר ידורגו הקבוצות לפי מספר
הפינים הכללי.
אם השוויון נשמר עדיין יקבע הדרוג ע"פ תוצאת המשחק ביניהן.
אם השוויון עדיין נשמר – הגרלה.

אליפות אישית (במידה שיוחלט שנערכת כזו):





אחוז שחקנים (ע"פ ההרשמה המוקדמת של הקבוצות) מסוים ,יעלה לתחרות האישית
ע"פ ממוצע התוצאות מהתחרות הקבוצתית.
במקרה של שוויון תילקח בחשבון התוצאה האישית הגבוהה ביותר.
ממוצע הניקוד מהתחרות הקבוצתית "ייגרר" עם השחקן גם לשלב האישי.
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חישוב סופי של תוצאות השחקן יהיה ממוצע הפינים שלו לאורך כל התחרות (אישי +
קבוצתי).
במקרה של שוויון תיקבע התוצאה הגבוהה הבודדת של השחקנים.
במקרה של שוויון נוסף יתקיים משחק נוסף בין הנוגעים בדבר.
בתחרות האישית ישחק כל שחקן  3משחקים.
בתחרות האישית יוענקו פרסים לשלושת המדורגים ראשונים ב"ממוצע אישי".

 .7מנהלות הענף:
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הסניף המארגן ידאג למתקן לטורניר.
שיפוט – עצמי.

 .6ערעורים וחוקי משמעת:
עפ"י "תקנון כללי למשחקי אס"א" ו"תקנון משמעת" של אס"א ישראל.
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