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 תקנון 

 

 כללי 

 פרט לסעיפים הבאים.   -התקנון הארצי הכללי בתוקף  .1
 הוראות ותוספות שיפורסמו בכתב והודעות של מנהל התחרות הראשי יהוו חלק מן התקנון.  .2
 נוסח העברי.  ה יקבעבכל מקרה של סתירה בין נוסח העברי לנוסח האנגלי,  .3
(, למעט שלב הגמר של  Across the fieldכל השדה )בכל תחרויות הזוגות יהיה החישוב על   .4

 יבוצע חישוב בנפרד לכל אחד מבתי הגמר. , בו  הפתוחה תחרות הזוגות
 

 שיטות הכרזה מותרות וכרטיס שיטות

חל   .5 הישראלית,  החוקה  ועדת  החלטת  המוגדרותלפי  הכרזה  שיטות  לשחק   -כ  איסור 
"Brown Stickers Convention"  או כ -"HUM"     .כמו  ועל הכרזות "סייק" של פתיחות לא טבעיות

ין זה סביר  כן רשאי מנהל התחרות לאסור שימוש בשיטות הכרזה או קונבנציות אשר לדעתו א 
)לדוגמא    יקרית היא להרוס שיטות של היריב. נגדן כראוי, או שמטרתן הע  שזוגות יוכלו להתגונן 

 נקודות(.  10 -עם פחות מ   1NTבצבע המראות קוצר, או פתיחה של  1פתיחות של 
 הוא חובה.  ( Convention Cardהשימוש בכרטיס שיטות ) .6
בהעדר כרטיס שיטות, או בהנתן כרטיס שיטות שאינו מספק, רשאי מנהל התחרות להגביל   .7

 (. Standard Israeli Systemאת השותפות לשחק בשיטה הישראלית הרגילה )
 . מנהל התחרות שהייתה טעות בהסברבכל מקרה של ספק, בהעדר כרטיס שיטות, יניח  .8
 

  תחרות הזוגות הפתוחה

גמר.   .9 בתי  בשני  שישוחק  גמר  ושלב  מוקדמות  לשלב  מחולקת  המושבים  התחרות  שני 
יחולקו השחקנים לשני בתים  מהווים את שלב המוקדמות. לקראת המושב השלישי  הראשונים  

  ע"פ הדירוג המצטבר בתום שלב המוקדמות: 
  המשתתפים, בכפוף לשיקולי ארגון.   ממספר  50%עד   30%בהשתתפות  - בית א' 
  יתר הזוגות.   –בית ב' 

עלה לגמר בית א', תפורסם במהלך המושב השני של  יהזוגות המדוייק ש  מספרהודעה על  
 שלב המוקדמות.  

המשתתפים בתחרות הקבוצות שיעלו לשלב רבע הגמר, יוכלו להצטרף לתחרות הזוגות ע"פ   .10
כוונתם   על  להודיע  הזוגות  על  א'.  בנספח  המצורף  המעבר  הראשי  תקנון  התחרות  למנהל 

               במהלך המושב הראשון של תחרות הזוגות.
התחרות  מושבים.  -מיני  X  5חלוקות    10חלוקות במבנה של    50בבית הגמר של בית א' ישוחקו   .11

 תערך במקביל לשני המושבים הרגילים שישוחקו ביום חמישי.  
 חלוקות.   24בבית הגמר של בית ב' ישוחק מושב של  .12
  : חישוב התוצאה הכללית .13

  ½ ממוצע המוקדמות  - גמר ב    ממוצע המוקדמות  ⅓ - גמר א  
 שלב הגמר  ½      שלב הגמר  ⅔  

, תוך  מקומות הישיבה לזוגות באופן מאוזן ע"פ דירוגם בשלב המוקדמותבמושבי הגמר יחולקו   .14
 . התחשבות בשיקולי ארגון

 ינתנו פרסים ונקודות אמן בנפרד לכל אחד משני בתי הגמר.  .15
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 תחרות לבעלי תארים נמוכים 

 
האחרון  בהתאם לדו"ח נקודות אמן ותארים    , אר עד אמן כסף )כולל(ו דת לבעלי תהתחרות מיוע .16

 . 315.6.2-ב ע"י ההתאגדות שפורסם 

 

 מילוי מקום וזכויות בתחרות

 
מילוי המקום והשחקן המחליף חייבים לקבל   ניתן לשחק עם ממלא מקום.  ,של כורח במקרים   .17

אישור מוקדם ממנהל התחרות הראשי. ממלא המקום אינו יכול להיות כזה המחזק את הזוג  
 ובין ביכולותיו.  בין בנסיונו  , ובין בתואר ;בצורה ניכרת 

של הידיים בתחרות יהיה זכאי לפרסים ולבונוס נקודות אמן.     50%  -ההרכב ששיחק יותר מ  .18
מושבים או יותר, לא יוענק בונוס או פרס להרכב ששיחק מושב אחד בלבד  2בתחרויות בנות 
 מתוך השניים.  

אך לא את התוצאות שהושגו במשחקים שהוא    החורגת מתנאים אלה פוסלת את הזוגהחלפה   .19
 שיחק. 

 

 בירת שוויון בתחרויות הזוגות ש

 
או במקום הקובע    במקום הזכאי לפרסבמידה ויש שוויון  רק  התרת שוויון בין זוגות תתבצע   .20

שוויצריות נקודות  בשיטת  תהיה  זוגות  בין  שוויון  התרת  לגמר.   עליה 
Swiss Points  מהזוגות אחד  כל  של  המתנגדים  של  התוצאות  ממוצע  מחושב  זו  בשיטה   .

 שבשוויון. זוג שמתנגדיו השיגו תוצאות גבוהות יותר )בממוצע( ידורג גבוה יותר. 
 תבוצע הגרלה בין הזוגות.   - אם נשאר שוויון במקום הקובע שיוך לבית  . א
 . 26חל סעיף  –אם נשאר שוויון במקום הזכאי לפרס   .ב

 , יחולקו נקודות האמן והפרסים בין הזוגות באופן שווה. בכל שיווין אחר  .21
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 מתכונת תחרות הקבוצות  
 

לוחות. סדר    6מפגשים של   8בשיטה של    ך תחרות מוקדמות תחרות הקבוצות הפתוחה תער .22
המפגשים לסבוב הראשון והשני יקבע בהגרלה. ככלל, סדר המפגשים למפגש השלישי נקבע  
לפי הדרוג   בהתאם לדרוג הקבוצות אחרי הסבוב הראשון, סדר המפגשים למפגש הרביעי 

( ה"שוויצרית"  השיטה  לפי  נקבע  המפגשים  סדר  הלאה,  וכן  השני  הסבוב   Delayedאחרי 

Swiss .) 
 

אם תנאי התחרות יאפשרו זאת, יהיה שיבוץ המפגשים לכל מפגש על פי דירוג הקבוצות אחרי   .23
השיבוץ למפגש השני לא יהיה בהגרלה אלא על פי תוצאות   רגיל(.   Swissלו )המפגש הקודם 

 המפגש הראשון, וכן הלאה. 
 

, במקרה זה,  23לבין זה המוצע בסעיף    22יתכן כי יעשה שילוב בין השיבוץ המוצע בסעיף   .24
 . Swissוחלק בהתאם לשיטת   Delayed Swissחלק מהמושבים יחושבו בהתאם לשיטת 

 
עלה .25 המפגשים    ודעה  סדר  חישוב  בפתיחת  אופן  הראשי  התחרות  מנהל  ידי  על  תימסר 

 .התחרות
 

 סיבוב השביעי. ב  המצטברות תוצאותההשיבוץ לסיבוב השמיני יקבע לפי  , כל מקרהב .26
 

הינה    Swiss- בתחרות הקבוצות הפתוחה ותחרות הקבוצות המעורבות שיטת החישוב בשלב ה .27
IMP  ל קבוצות  VP-מתורגם  בתחרות   .BAM  ה סה"כ  היא  החישוב  ע"י    MP-שיטת  שהושגו 

 הקבוצות במפגשים. 
 

 ( לצורך החלת החוק. Sessionכל מפגש ייחשב למושב ) .28
 

 תחרות הקבוצות הפתוחה: .29
המוקדמות . א שלב  לשלב    16  יעלו   לאחר  הכללי  בדירוג  הראשונות  הקבוצות 

"KO".  .יוצא המפסיד  בשיטת  יערכו  זה  משלב  כמפורט  המשחקים  ישובצו  הקבוצות 
 בסעיף הבא: 

 . פי הטבלה בנספח ג' שובצו להקבוצות הראשונות י 8 .ב
המדורגת   .1.ב.29 הקבוצות  הקבוצה  מבין  ראשונה  בחירה  זכות  תהיה  ראשונה 

 . 9-16המדורגות  
הקבוצה המדורגת שניה תבחר לאחר מכן קבוצה מבין הקבוצות הנותרות   .2.ב.29

 וכן הלאה. 
לבחור .3.ב.29 תורה  נוכחת בהגיע  לא  וקבוצה  , תיחשב כמי שבחרה את  במידה 

 הקבוצה במיקום הנמוך ביותר שנותר.  
ישוחקו  . ג הגמר  וחצי  רבע  של    בשלבי שמינית,  הגמר  חלוקות.    12מפגשים  בכל שלבי 

 הקבוצה שדורגה גבוה יותר בשלב המוקדמות תחשב לקבוצה הביתית. 
 . 7-8ובין מקומות   5-6שיכריע בין מקומות  מפסידי רבע הגמר משחקים מפגש נוסף  .ד 
 חלוקות.  12לוקות בשתי מחציות של ח 24בשלב הגמר ישוחקו  .ה
יוכר KO-בשלב ה  IMP-במקרה של שוויון ב . ו רטרואקטיבי.    BAMע המפגש לפי חישוב  , 

 במקרה וישאר השוויון, תעלה הקבוצה שדורגה גבוה יותר בשלב המוקדמות.
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 חלוקות נוספות עד להכרעה. 3במקרה של שיוויון בשלב הגמר, ישוחקו   . ז
 בשלבי הגמר:  דירוג הקבוצות . ח

 . לפי תוצאת משחק הגמר :      1 םמקו
 לפי תוצאת משחק הגמר.  :    2מקום 

 מפסידי חצי הגמר.  :   3-4מקומות 
 אוף.-מפסידות רבע הגמר ומנצחות מפגשי הפליי :   5-6מקומות 
 מפסידות רבע הגמר והפלייאוף.  :   7-8מקומות 
 מפסידות שמינית הגמר.  :   16  -9מקומות 

 

 שבירת שוויון בתחרויות הקבוצות

 
ובשלב ה .30 , במקרה של  מרכזית של תחרות הקבוצות ה  Swissבתחרות הקבוצות המעורבות 

ע"י   הדירוג  יוכרע  הניצחון,  בנקודות  היריבים(,    Swiss-Pointsשוויון  שעשו  הנקודות  )סה"כ 
 של הקבוצות.   IMP-במידה וישאר השיוויון יוכרע הדירוג ע"י יחס ה 

ע"י סה"כ ה  BAM-בתחרות ה .31 ידורגו  שהשיגו בכל המפגשים. במידת הצורך    MP-הקבוצות 
משוקלל )סה"כ הנקודות שהושגו נגד   Swiss-Points, ואח"כ ע"י  Swiss-Pointsירוג יוכרע ע"י  הד 

 הניקוד של אותו יריב(.   Xכל יריב 
ידורגו הקבוצות שהודחו באותו שלב באותו  בשלב ההצלבה של תחרות הקבוצות הפתוחה   .32

 הקבוצות. הפרסים ונקודות האמן יחולקו באופן שווה בין אותן .המקום
 

 טלפונים ניידים 

 
ניידים בשטח התחרות .33 צורה שהיא   אין להשתמש בטלפונים  כל שחקן שבכל  לפון שלו  הט. 

  IMPs      ,4%יקנס בהורדה של  או שימצא משתמש בו בכל צורה שהיא,    בשטח התחרותיצלצל  
 .הוא משתתף הבהתאם לתחרות שב  VP 2-או ב 12

 

 איסור עישון 

 
התחרות. כל שחקן שיעשן בשטח התחרות, לפני, משך או לאחר מושב,  אסור לעשן בשטח   .34

של   בהורדה  ב  IMPs12 ,   4%יקנס  שב   VP  2-או  לתחרות  משתתף   הבהתאם   .הוא 
 הפרה חוזרת תגרום לאיסור השתתפות של השחקן בהמשך התחרות. 

  



 55-לאומי הנפסטיבל הברידג' הבי 
 2023 27/6-1/7, קבוצת היכל שלמה, תל אביב  

 

 9 מתוך  5 עמוד 

  

 ונקודות אמן זכאות לפרסים 

 
 . אתר ם ברסופנוהל המבהתאם לפרסים ונקודות אמן יחולקו  .35
מהלוחות בתחרות. לצורך סעיף זה, כל    50%הזכאות תהיה רק לשחקן אשר שיחק לפחות   .36

מפגש בתחרות הקבוצות יחשב כתחרות נפרדת )עבור חישוב נקודות אמן המתקבלות עבור  
 .  כתחרות נפרדת.מפגש בודד(, בנוסף, כל בית בתחרות הזוגות המרכזית יחשב  

ש .37 לאלו  רק  תהיה  הזכאות  הקבוצות  לפחות  בתחרות  שלב   40%שיחקו  בכל   מהידיים 
 (. )גם בשלבי ההצלבה

במקרים בהם התקנון אינו שובר את השיוויון, הפרסים ונקודות האמן יחולקו באופן שווה בין   .38
 בעלי השוויון. 

 
 רעורים ע

 
יש להגיש את  שחקן יכול לבקש בחינה מחדש של פסיקה שפסק מנהל תחרות ליד השולחן.   .39

רק  אפשרית  הבחינה מחדש  .  ותף או הקפטן )בתחרויות הקבוצות( הבקשה בהסכמה של הש
  30לגבי חוקיות ההחלטה או פגם בנוהל קבלת ההחלטה. הזמן להגשת בקשה זו הוא עד  

 .  מסיום המושב דקות 
 

 : במקומות הישיבה יש להגיש כדלקמן תוצאה, שיבוש בשמות אוערעור על  .40
 . עד לתחילת מושב הערב באותו היום  – תחרות בוקר יום חול  . א
וצאה המצטברת  על כל מושב ועל הת   ,ותחרות גברים/נשים תחרויות בנות שני מושבים .ב

 ביום העוקב. מושב אחה"צ עד לתחילת  –
) . ג עד    והשני,  על המושב הראשון   -   המושבים( בת שלושת  Open Pairsתחרות הזוגות 

בשעה   הגמר(  )יום  התחרות  יום  על  12:00למחרת  הגמרמושב,  התוצאה    י  ועל 
 . סיום המושב י שעה לאחר חצ עד המצטברת, 

 עד תחילת מושב אחה"צ ביום שישי.  –של יום חמישי  ערב תחרות חד פעמית  .ד 
 שישי. עד תחילת מושב אחה"צ ביום  –  –תחרות הדרגות הנמוכות  .ה
 מרגע פרסום תוצאות המפגש. עד חצי שעה  – תחרות הקבוצות  . ו

 
ם הגשת הערעור  פקדון זה יופקע בא .  40סעיף  לפי  בהגשת ערעורים  ₪    100בסך  פקדון  נדרש   .41

יופקע    הפיקדון בע כי אין בסיס מספק להגשת הבקשה. כמו כן,  או אם יק  היא טורדנית גרידא
 אם יתברר כי הטעות הינה באשמת המערער. 
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 תחרות הזוגות הפתוחהתקנון מעבר מתחרות הקבוצות הפתוחה ל - נספח א' 
  

 תקנון מעבר מתחרות הקבוצות הפתוחה לתחרות הזוגות הפתוחה - נספח א' 
 

 מבוא

 

במקביל   .1 נערכים  הגמר(  מרבע  )החל  המרכזית  הקבוצות  תחרות  של  יוצא'  'המפסיד  שלבי 
במקביל   הגמר  וחצי  הגמר  רבע  משחקי  המרכזית:  הזוגות  תחרות  של  המוקדמים  לשלבים 

 למושב הראשון, ומשחק הגמר במקביל למושב השני.  
בזמ .2 להצטרף  להספיק  יכולים  הגמר  שמינית  בשלב  שמפסידים  הקבוצות  לתחילת  שחקני  ן 

 התחרות של הזוגות.  
שחקני הקבוצות שנושרים בשלבי רבע הגמר או חצי הגמר יוכלו להצטרף למושב השני של   .3

 תחרות הזוגות, בתנאים המפורטים להלן.  
 שחקני הקבוצות שהגיעו לגמר יוכלו להצטרף למושב הראשון של גמר א'.  .4
 

 מי זכאי להצטרף למושב השני של המוקדמות 

 

לפחות אחד מהם היה חבר )בעל זכויות( בקבוצה שהגיעה לשלב רבע הגמר, יוכל  זוג אשר   .5
 להצטרף למושב השני של המוקדמות בתחרות הזוגות. 

יכול להיות גם מקבוצה שלא עלתה  .6 הזוגות אינם חייבים להיות מאותה הקבוצה. אחד מהם 
 לשלבים המתקדמים, או אפילו שחקן שלא שיחק כלל בתחרות הקבוצות. 

 מוקדם להצטרפות לתחרות הוא הרשמה מראש לתחרות עד לפתיחת תחרות הזוגות. תנאי  .7

 

 תוצאה למושב המוקדמות הראשון 

 

פי   .8 על  תהיה  התוצאה  הראשון.  המושב  עבור  מלאכותית  תוצאה  יקבלו  המצטרפים  הזוגות 
 המקום המתקדם ביותר אליו הגיעה הקבוצה שלהם.

  
 א: התוצאה תחושב לכל אחד מבני הזוג באופן הב .9

 * R10, אז הוא יקבל תוצאה 3-4אם השחקן/שחקנית הגיעו למקום  . א
 * R17, אז הוא יקבל תוצאה 5-6אם השחקן/שחקנית הגיעו למקום  .ב
 * R24, אז הוא יקבל תוצאה 7-8אם השחקן/שחקנית הגיעו למקום  . ג
 אם השחקן לא שיחק בקבוצה כזו, אז הוא מקבל תוצאה ממוצעת.  .ד 

  *[R10  ממספר המשתתפים במושב הראשון,     10%למקום  = התוצאה שהשיג מי שהגיע
 על פי החישוב המצטבר של המושב הראשון, וכו'. )חישוב המקום מעוגל כלפי מעלה(.[ 

 
 התוצאה שיקבל הזוג עבור המושב הראשון היא ממוצע של מה שמחושב לשני בני הזוג.  .10
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 מי זכאי להצטרף לגמר א' של תחרות הזוגות

 

יוכל   .11 הגמר,  לשלב  בקבוצה שהגיעה  זכויות(  )בעל  חבר  היה  אחד מהם  לפחות  אשר  זוג 
 להצטרף למושב הראשון של גמר א' בתחרות הזוגות.  

שלא   .12 מקבוצה  גם  להיות  יכול  מהם  אחד  הקבוצה.  מאותה  להיות  חייבים  אינם  הזוגות 
 עלתה לשלבים המתקדמים, או אפילו שחקן שלא שיחק כלל בתחרות הקבוצות  

תחרות   .13 לפתיחת  עד  לתחרות  מראש  הרשמה  הוא  לתחרות  להצטרפות  מוקדם  תנאי 
 הזוגות.  

 

 מקדמה בגמר 

 

הקבוצה   .14 הגיעה  אליו  ביותר  המתקדם  המקום  פי  על  מקדמה,  יקבלו  המצטרפים  הזוגות 
  שלהם. 

 התוצאה תחושב לכל אחד מבני הזוג באופן הבא:  .15
 * M07ה , אז הוא יקבל תוצא1אם השחקן/שחקנית הגיעו למקום  . א
 * M14, אז הוא יקבל תוצאה 2אם השחקן/שחקנית הגיעו למקום  .ב
 * M21, אז הוא יקבל תוצאה 3-4אם השחקן/שחקנית הגיעו למקום  . ג
 * M28, אז הוא יקבל תוצאה 5-6אם השחקן/שחקנית הגיעו למקום  .ד 
 * M35, אז הוא יקבל תוצאה 7-8אם השחקן/שחקנית הגיעו למקום  .ה
 . 50%, אז הוא מקבל תוצאה ממוצעת  אם השחקן לא שיחק בקבוצה כזו  . ו

 *[M10 10%= המקדמה שקיבל מי שהגיע למקום  ]'ממספר המשתתפים במוקדמות, וכו 
 התוצאה שיקבל הזוג עבור המושב הראשון היא ממוצע של מה שמחושב לשני בני הזוג.  .16

 

 אישור מחליף 

 

ניתנת   .17 ושחקן שלא משחק שם,  הגמר  רבע  זוג שמורכב משחקן שמשחק בשלב  יש  אם 
שמקובלים    הרגילים  )בתנאים  שמשחק  השחקן  במקום  למחליף  אישור  לקבל  האופציה 
לשחקן מחליף, כלומר בתואר דומה וכזה שאינו מחזק את השותפות(, כדי לנסות להשיג   
על    מראש  להודיע  צריך  כזה  במקרה  המלאכותית.  התוצאה  מאשר  יותר  טובה  תוצאה 
 ההחלפה, וכמובן לוותר על הזכות לקבל תוצאה מלאכותית.  

   
 דוגמא

ח בחצי הגמר  שהוד  B, שהפסיד במשחק הגמר, ומשחקן Aזוג מורכב משחקן 
 (.   3-4)הגיע למקום 

 
זוגות. התוצאה שיקבל הזוג הנ"ל   200נניח שבמוקדמות השתתפו : דוגמא

  14מקבל את התוצאה של מי שהגיע לאחוזון   Aכמקדמה לגמר: שחקן  
  21מקבל את התוצאה של מי שהגיע לאחוזון   B(. שחקן 28כללי )מקום 

 כללי(. התוצאה שיקבלו היא ממוצע של שני המספרים.  42)מקום 
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 תרשים שלב ההצלבה התחרות הקבוצות )ע"פ הדירוג(  –' בנספח 
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 . 7-8-ו 5-6מפסידי רבע הגמר ממשיכים לשחק מפגש נוסף על הדירוג  •
 
 

 שמינית גמר רבע גמר  חצי גמר גמר
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 אי הזנת תוצאה בברידג'מייטס– 'גנספח 
 

 ינסו לשחזר אותה בעדיפות ראשונהבכל פעם כשחסרה תוצאה מנהלי תחרות  .1
יוזן   .2 תוצאה,  לשחזר  ניתן  ולא  דרום במידה  לצפון  מינוס  למזרח    ממוצע  וממוצע 

 . מערב 
 .  VP 1של  על שתי הקבוצות בתחרות קבוצות יושת קנס  .3

 


