נספח א’  -תקנון ליגת ביליארד למקומות עבודה ,מחזור :2016 ,1
כללי והגדרות:
תקנון זה )להלן“ :התקנון”( מחליף כל תקנון קודם.
התקנון מגדיר את הנהלים לפיהם תתנהל הליגה.
בסמכות מנהל הליגה )להלן“ :מנהל\המנהל”( להחליט בכל עיניין שלא נצפה מראש ולא רשון בתקנון זה.
תאריכים:
מחזור ראשון  -סיבוב א’6.1 \ 4.1 :
מחזור שני  -סיבוב א’13.1 \ 11.1 :
מחזור שלישי  -סיבוב א’20.1 \ 18.1 :
מחזור רביעי  -סיבוב א’27.1 \ 25.1 :
מחזור חמישי סיבוב א’3.2 \ 1.2 :
מחזור שישי  -סיבוב א’10.2 \ 8.2 :
מחזור שביעי  -סיבוב א’17.2 \ 15.2 :
מחזור שמיני  -סיבוב ב’24.2 \ 22.2 :
מחזור תשיעי  -סיבוב ב’2.3 \ 29.2 :
מחזור עשירי  -סיבוב ב’9.3 \ 7.3 :
מחזור אחד עשר  -סיבוב ב’16.3 \ 14.3 :
מחזור שנים עשר  -סיבוב ב’23.3 \ 21.3 :
מחזור שלוש עשרה  -סיבוב ב’30.3 \ 28.3 :
מחזור ארבע עשרה  -סיבוב ב’6.4 \ 4.4 :
חצי גמר11.4 :
גמר13.4 :
תנאי הרשמה:
ההשתתפות פתוחה לכל מקום עבודה.
יש לרשום מראש עד  5שחקנים לליגה לרבות נשים גברים ונוער .לכל מחזור ירשמו  3שחקנים מהקבוצה.
לאחר פתיחת הליגה ,לא ניתן לצרף שחקנים לא רשומים.
דמי ההרשמה יגבו לפני מועד תחילת הליגה ,מרגע תחילת הליגה ,דמי הביטול מלאים.

מתכונת ומבנה הליגה:
לליגה ירשמו  8קבוצות.
כל קבוצה תשחק בכל מחזור נגד קבוצה אחרת בליגה ,כאשר הליגה מורכבת משני סיבובים )14
מחזורים(.
לכל מחזור ירשמו  3שחקנים מכל קבוצה.
בכל מחזור יערכו  10משחקים  -כל שחקן מקבוצה א ישחק מול כל שחקן מקבוצה ב  +משחק זוגות
אחד .שיטת המשחקים  -הראשון ל.3
ניצחון בהתמודדות שווה  3נקודות.
הפסד שווה  0נקודות.
תיקו שווה  1נקודות לכל קבוצה.
הפרש המשחקונים ירשם וישפיע על דירוג מצטבר בליגה במידה ויש שיוויון בין קבוצות .ההפרש לא
ישפיע על תוצאת התמודדות אחת.
במידה ויהיה שיוויון בסיום הליגה גם בנקודות וגם בהפרשים ,תבדק התוצאה בין הקבוצות.
ארבעת הקבוצות המובילות בסיום הליגה יעלו לחצי הגמר :ראשונה נגד רביעית ,שניה נגד שלישית.
המשחקים ישוחקו בשיטת הראשון ל ,4תשעה משחקי יחידים  +שני משחקים זוגות.
הגמר יערך בשיטת הראשון ל ,5תשעה משחקי יחידים  +שני משחקי זוגות.
תקנון משמעת וקוד לבוש:
על כל קבוצה להגיע בתלבושת אחידה )חולצה( חובה! צבע ודוגמה.
המשחקים מתחילים ב .19:00איחור של רבע שעה יגרור הפסד משחקון ,איחור של חצי שעה יגרור הפסד
משחק.
כל שחקן זכאי להפסקה אחת בת  7דקות במהלך כל משחק .את ההפסקות ניתן לקחת רק בין
משחקונים.
השתתפות בליגה מאשרת הסכמת הספורטאי לתקנון האליפות ופרטיו; כמו כן ,מתחייב הספורטאי
לקיים את קודי ההתנהגות המצופים כספורטאי בליגה.
שיפוט
השיפוט במהלך האליפות יהיה שיפוט עצמי.
.במקרים חריגים או במקרי ספק ,ניתן לבקש ממנהל הליגה לצפות במהלך מסוים ופסיקתו תהיה סופית
במידה ומנהל האליפות לא נכח במקרה הנ"ל ,הספק יהיה לטובת ההתקפה
במקרה בו אחד מהשחקנים יתלונן בפני מנהל הליגה על משחק איטי במיוחד של יריבו ,יהיה רשאי
מנהל האליפות לקצוב את המשחק בזמן  30 -שניות לכל מכה עם אפשרות להארכה אחת בת  30שניות
בכל משחקון.

גביעים ופרסים:

מקום ראשון :גביע מנצחים קבוצתי  +מקל משחק מקדרמוט יוקרתי לכל שחקן!
מקום שני :גביע קבוצתי
מקום שלישי :גביע קבוצתי
מקום רביעי :גביע קבוצתי
מנהל הליגה:
גיא אלון ,ניתן לפנות אליו בכל הנושאים הארגוניים בטלפון054-3382894 \ 073-7366898 :

עירעורים:
קבוצה רשאית לערער על החלטת מנהל הליגה ,העירעור יוגש בכתב ו\או במייל למנהל פעילות
הביליארד במקדרמוט.
בכל מקרה ,החלטת מנהל הליגה ברגע המקרה היא הקובעת לרגע זה ואין להמתין לתוצאות ועדת
הערר בכדי להמשיך פעילות.
זכויות יוצרים
המועדון ראשי לצלם ,לפרסם ,להפיץ ולערוך בכל פורמט של מדיה את משחקי הליגה ופעילויות
השחקנים.
בברכת הצלחה  -גיא אלון ,מנהל מקדרמוט ישראל

