תקנון באולינג
כללי
 .1הוראות תקנון זה ,הינן ייחודיות לענף הבאולינג ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי.

 .2תחרויות הבאולינג ייערכו על פי

התקנון הנהוג בהתאחדות הבאולינג בישראל  ,להוציא חוקים

מיוחדים ,המפורטים בתקנון זה.

לפני התחרות
 .3לפני תחילת כל משחק  ,תגיש כל קבוצה לשופט את כרטיסי הליגה של השחקנים האמורים להשתתף
באותו משחק.

 .4כל משחק יחל בשעה שנקבע ה לו .על כל קב וצה להגיע לאולם בו מיועד להתקיים המשחק  15 ,דקות
לפני תחילת המשחק  .לא תגיע אחת הקבוצות בזמן שנקבע לפתיחת המשחק  ,או שהרכבה יהיה פחות
מ  3 -שחקנים ,ימתין השופט  15דקות מעבר לזמן שנקבע לתחילת המשחק ואם לא התייצבה קבוצה
בהרכב כאמור לעיל ,יהיה גורל המשחק כאמור בתקנון זה להלן.

 .5קבוצה חייבת להופיע בתלבושת אחידה ,אשר כוללת חולצה בצבע אחיד ומכנסיים ארוכים.

כללי התחרות
 .6כל קבוצה תמנה  4שחקנים וככל שתרצה בכך ,גם עד ארבעה שחקנים מחליפים.

 .7כל קבוצה חייבת לשחק  3משחקים ,במסגרת תחרות אחת.

 .8החלפת שחקן יכולה להתבצע רק בסיומו של כל משחק בודד.
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 .9שחקן שלא משחק ,חייב לשבת במקום המיועד לכך.

 .01שחקן יעלה למסלול רק בתורו ורק לאחר ששחקן קבוצתו עזב את שטח הזריקה.

 .11שחקן חייב לתת זכות קדימה לשחקן הזורק מימינו.
 .21אסור לשחקן לעלות למסלול  ,כאשר שחקנים במסלולים הסמ וכים לו מ ימין ומשמאל  ,מתרכזים
בזריקה.
 .31אין לאכול או לשתות בשעת המשחק וגם/או בשטח המשחק .יש אפשרות לאכול ו/או לשתות ,אך ורק
במקומות המיועדים לכך.
 .41העישון באולם המשחקים ובמהלך התחרויות אסור.
 .51שחקן שהוזהר  3פעמים רצופות על התנהגות לא הולמת בשעת המשחק ,כולל עבירות ,יורחק ונקודות
שצבר ישמרו.
הקבוצה תהיה רשאית להחליף את השחקן המורחק באחר ,למשחקים שנותרו לקבוצה באותה תחרות.
אם אין לקבוצה מחליף ,תוצאות השחקן המורחק  ,במשחקים בהם אינו נוטל חלק עקב ההרחקה ,
יחושבו לפי הממוצע של משחקיו הקודמים ,מינוס  15פינים.
 .61מנהל התחרות הוא האחראי והפוסק הבלעדי בתחרות.
ערעור על החלטת מנהל התחרות תובא בפני ועדת ערעור

 ,אשר הרכבה יקבע ע "י רכז הבאולינג

האזורי – ובמסגרת הספורטיאדה ,ע"י רכז הבאולינג של הספורטיאדה.

שיטת הניקוד
 .71הניקוד במשחק ייחשב לפי כמות הפינים שכל שחקן הצליח להפיל ,במספר הזריקות שהוא זכאי לקבל.
 .81בחישוב ה נקודות ,יחשבו כל הפינים שהופלו ע "י ארבעת ה שחקנים של הקבוצה  .קבוצה אשר הפילה
יותר פינים מהקבוצה היריבה  ,תקבל נקודה אחת  ,וכך גם במשחק השני והשלישי  .אם הפילה הקבוצה
יותר פינים בסך שלושת המשחקים ,תקבל שתי נקודות נוספות.
קבוצה יכולה לצבור מקסימום  5נקודות בתחרות אחת.
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 .91אין הקבוצה רשאית לרשום לעצמה את כמות הפינים ששחקן מפיל

 ,אלא רשם מהקבוצה היריבה

יעשה זאת.

.02
א .קבוצה שתופיע עם שלושה שחקנים בלבד  ,תורשה ל השתתף ב תחרות ו יוענק לה בגין השחקן
החסר ניקוד אשר יהיה ממוצע הפי נים של השחקן החסר

במסגרת כל התחרו יות שקיימה

הקבוצה עד אותה תחרות ,מינוס  15פינים עונש.

ב .הממוצע הו א כמות הפינים שהשחקן החסר הפיל ב

אותה תחרות  ,מחולק לכמות המשחקים

ששיחק [לדוגמא :שחקן שהפיל  2400פינים ב  15 -משחקים ,ממוצע שלו יהיה .])2400:15( =160

 .12קבוצה שמופיעה עם  3שחקנים בלבד ,לא יכולה לקבל את  2הנקודות הנוספות כאמור בס'  18לעיל.

 .22קבוצה שתופיע עם שני שחקנים בלבד  ,יירשם לחובתה הפסד טכני והקבוצה היריבה תקבל  5נקודות,
בתנאי שתשלים את שלושת משחקיה באותה תחרות ותמלא אחר יתר תנאי התקנון.

 .32קבוצה אשר תשבץ שחקניות במסגרתה ,תקבל בונוס כדלקמן:

א .עבור שחקנית אחת –  10פינים
ב .עבור שתי שחקניות –  15פינים
ג .עבור שלוש או ארבע שחקניות –  30פינים
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