סניף הקריות

התאגדות ישראלית לברידג'

הסגל הקרייתי לזוגות 2022/3
מתייחס לתקופה אוקטובר  – 2022פברואר 2023
שינויים לעומת העונה הקודמת מובלטים באדום

מתכונת התחרות
עונת הסגל הקרייתי לזוגות  2022/3תתחיל ב 21-בספטמבר  2022ותסתיים בפברואר .2023
היא מתחילה במחזור מוקדמות ,ואחריו  5מחזורי סגל .כל מחזור בעונה זו יימשך  3שבועות.

ההשתתפות בתחרות
ההשתתפות בבית א' של מחזורי הסגל ,פתוחה לכל השחקנים שהם חברים בתוקף בהתאגדות
הישראלית לברידג'.
בבית ב' )וכן במחזור המוקדמות( יכולים להשתתף גם שחקנים שאינם חברים בהתאגדות ,או
שחברותם פגה.

מוקדמות
מחזור המוקדמות יהיה במתכונת של תחרות סדרתית בת  3מושבים .שיטת החישובIMP :
מצטבר .כמו כן תכלול התוצאה מיקדמה ,על פי התקנון של המוקדמות.
התוצאות של מחזור זה משמשות רק לשיבוץ בבתים ,ולא יובאו בחשבון התוצאות הסופיות של
הסגל הקרייתי )אין נקודות סגל במוקדמות( .זוג שייעדר מאחד המושבים יקבל ממוצע )0
אימפים(.
 10הזוגות הראשונים בדירוג המצטבר יעלו לבית א' .יתר הזוגות יישחקו בבית ב'.

מחזורי הסגל הרגילים
במחזורי הסגל הרגילים יהיו שני בתים :בית א' ,ובית ב'.
בית א' יכלול  10זוגות* אשר ישחקו בשיטת ליגה :כל זוג יתמודד נגד כל זוג אחר באותו הבית,
במפגשים בני  8ידיים .תוצאות כל מפגש יחושבו באימפים ,ויתורגמו לנקודות נצחון ,על פי טבלת
ההמרה הרציפה של ה.WBF -
בבית ב' ישחקו במתכונת של תחרות זוגות סדרתית רגילה )מותאם לאורך המחזור בבית א'(,
בשיטת  IMPמצטבר.

עליה וירידה
בתום כל מחזור רגיל תהיה עליה וירידה בין הבתים:
¯  3הזוגות האחרונים ,בדירוג הסופי של בית א' ,יורדים לבית ב'.
  3הזוגות הראשונים ,בדירוג הסופי של בית ב' ,עולים לבית א'.* מספר העולים והיורדים יכול להשתנות אם ישתנה גודל הבתים ,או אם יהיה שינוי משמעותי
במקדם הרמה או בגודל של שני הבתים .הודעה תפורסם לפני המושב האחרון של כל מחזור.
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שבירת שוויון
שבירת שוויון בבית א' תיעשה רק לצורך ירידה ,על פי הסדר הבא:
 .1התוצאה של המפגש הישיר,
 Swiss-Points .2משוקלל,
 .3מספר הניצחונות הכללי באותו מחזור.
שבירת שוויון בבית ב' תיעשה רק לצורך עליה ,על פי הסדר הבא:
 .1התוצאה המצטברת של כל סבובים,
 .2מספר התוצאות מעל הממוצע
 .3חישוב  swiss pointsלכל המושבים.
אם בכל הקריטריונים יש שוויון ,תיערך הגרלה בין הזוגות) .במקרה כזה יהיה הזוג השני יהיה
ממלא המקום הראשון לעלייה .אם קורה מצב דומה גם בעלייה וגם בירידה ,יועדף קודם הזוג
ששיחק בבית הגבוה יותר(.
לא תהיה שבירת שוויון לצורך נקודות סגל או פרסים .במקרה של שוויון יחולקו הנקודות באופן
שווה בין כל המעורבים.

שינוי גודל הבתים
הקפטן הספורטיבי של הסניף יכול להחליט על שינוי בגודל בית א' ,בהתאם למידת ההשתתפות
וההתעניינות בתחרות כולה .במקרה כזה ייתכן שינוי במספר העולים והיורדים מכל בית ,וכן גם
שינוי במספר הלוחות שיישחקו בכל מפגש או מספר המפגשים בכל מחזור.
הודעה על כך תימסר למשתתפים לפני סיום המחזור הקודם.

סדר עלייה במקרה של פרישה או ויתור
זוג שעולה מבית ב' לבית א' רשאי לוותר על זכותו לעלות )למשל אם אינו יכול להתחייב לבוא
בכל המושבים של המחזור הבא( .הזכות עוברת לזוג הבא בתור .וכן עד שמגיעים לתוצאה
הממוצעת .אם עדיין נשאר מקום ,רשאי מנהל התחרות להכניס כל זוג אחר משיקולים
ספורטיביים .במקרה כזה יהיה שינוי בנקודות הסגל שלו ,כמצויין בהמשך.
אם התפנה מקום אחד בבית א' עקב פרישה של זוג זכאי ,הזוג הבא שייכנס יהיה המקום הבא
מבית ב' ,אלא אם היה קודם שוויון בבית א' והירידה הוכרעה בגלל שובר שוויון.
התפנה יותר ממקום אחד  -סדר חיפוש הזוגות אחר כך יהיה:
 (1חזרה מירידה של המקום הגבוה ביותר שירד מבית א',
 (2המקום הבא מבית ב',
 (3המקום הבא שירד מבית א',
 (4חוזרים על שני השלבים הקודמים עד שמגיעים לממוצע של בית ב' ,ואז רשאי מנהל
התחרות לקבוע את הזוג הבא משיקולים ספורטיביים.
ועדת תחרות רשאית לשנות קמעה את ההנחיות האלה אם היו אירועים חריגים או מצבים יוצאי
דופן במרוצת המחזור ,או עקב שינוי גודל בית א'.
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מחליפים והעדרות
עקרון רציפות ההשתתפות בתחרות הוא מהותי ויסודי .היעדרות של זוג פוגעת בספורטיביות של
כל התוצאות באותו הבית ,ולכן זוג המתחיל מחזור משחקים בבית א' מתחייב להשתתף בכל
המחזור .התשלום בבית א' הוא מראש לכל המחזור ,ולא יוחזר במקרה של היעדרות.
במקרה של היעדרות ממושב מסיבה של כוח עליון ,על הזוג לדאוג לזוג מחליף ברמה מתאימה
)יש לקבל אישור מוקדם של מנהל התחרות או הקפטן הספורטיבי( .דרגת המחליף יכולה להיות
גבוהה מן השחקן המוחלף ,ואולם השחקן המחליף אינו יכול להיות כזה שמחזק את הזוג באופן
משמעותי .לא הצליח הזוג למצוא זוג מחליף ,מנהל התחרות יעשה מאמץ למצוא זוג ברמה
מתאימה מקרב שחקני בית ב') .שחקן שימלא מקום ישחק ללא תשלום באותו ערב ,ויהיה זכאי
פעם אחת לממוצע אישי בבית ב'(.
אם לא נמצאו מחליפים והמפגש לא התקיים ,תיקבע תוצאה של  12:0בנקודות ניצחון .ועדת
התחרות רשאית לשנות את התוצאה ל  12:6אם הזוג יוכיח כי לא ניתן היה למנוע את ההיעדרות,
וכי עשה מאמצים משמעותיים למצוא מחליפים.
כלקח מן העונה הקודמת ,נדרש להתחשב גם בעובדה שהמחזורים קצרים –  3מושבים בלבד –
מה שגורם ליותר מקרים שהזוג לא יכול לשחק בהרכבו המקורי אפילו פעמיים באותו מחזור.
ולכן מובאות הבהרות נוספות לגבי זכויות הזוג המקורי:
למרות שבכל מחזור זוג חייב לשחק בהרכבו המקורי לפחות  2מושבים מתוך  3המושבים ,הרי
שבגלל המבנה המיוחד של התחרות ומצב הקורונה ,תהיה התחשבות גם בהיעדרויות ארוכות
)למשל עקב נסיעה לחו"ל או מחלה( .במקרים חריגים מאד ניתן להחליף פעמיים באותו המחזור
כדי שהתוצאה תחשב ,והזוג יישאר עם זכויות רגילות לבית א' .ואולם בכל מקרה הזוג המקורי
חייב לשחק יחד לפחות פעם אחת ,אחרת לא יוכל לשחק בבית א'.
ניתן לקחת בחשבון רק מחזור אחד כזה כדי שהתוצאה תילקח בחשבון לדירוג המצטבר.

שינוי הרכב זוגות
זוגות יכולים לשנות את הרכבם אחרי כל מחזור סגל .במקרה כזה יחולו התנאים הבאים:
בכל מקרה של פירוק זוג שזכאי לשחק בבית א' ,הם חייבים להגיע להסכמה ביניהם ולמסור
למנהל התחרות )לפחות  5ימים לפני תחילת השלב הבא( את ההרכבים החדשים ,ומי "יורש" את
זכויות הזוג המקורי .אם נוצרים שני זוגות החדשים ,המקום בבית שמור רק לאחד מהם ,כפי
שיוסכם ביניהם )במקרה של חוסר הסכמה  -תיערך ביניהם הגרלה(.
כלקח נוסף מן העונה הקודמת ,נקודות הסגל בעונה זו יינתנו לזוג )ולא בחישוב אישי( .במקרה של
פירוק זוג והחלפת הרכב ,יודיע הזוג בעת השינוי למי להעביר את הנקודות.
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שיטת הניקוד בתחרות
כמו בעבר ,ההישג המצטבר יהיה לפי נקודות סגל ,אשר יוענקו על פי הדירוג הסופי של כל
מחזור )ללא קשר עם התוצאה שהושגה(.
פירוט מספר נקודות הסגל המוענקות בכל מחזור:
דירוג
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

בית א' בית ב'
12
20
10
18
8
16
6
14
5
13
4
12
3
11
10
עד
9
הממוצע
8

הערה:
הניקוד ל 3 -הראשונים בבית ב' מותנה בכך שהם ממשיכים לשחק בבית א' במחזור הבא .אם
הם נשארים בבית ב' מסיבה זו או אחרת ,יופחתו  3נקודות מהמספר הזה.

פרסים
בשל המצוקה הכספית של המועדון ,לא יהיו פרסים כספיים.
כמו כן לא יינתנו פרסים למחזורים הקצרים.
הזוג במקום בראשון בדרוג המצטבר בסוף נקודות הסגל יקבל גביעים .בנוסף לכך הוא יעלה
בעונה הבאה ישירות לבית א' ,ויהיה פטור משלב המוקדמות.
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