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נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.
 .9כללי המשחק.
משחק הבאולינג משוחק לפי חוקת הבאולינג הבינלאומית.
הכללים מתפרסמים באתר ה WB -סעיף : 2
https://www.worldbowling.org/wp-content/uploads/2019/03/WorldBowling-Statutes-and-Playing-Rules-as-of-Mar-2019-web.pdf
להלן כמה כללים שיש צורך בהדגשתם :
 9.1כל קבוצה תתייצב במסלול לפי תוכנית המשחקים ,שנקבעה ופורסמה מראש ע"י
ההנהלה.
 9.2הכדור במשחק הוא חוקי מרגע שהשתחרר מהיד ועבר את קו השילוח.
 9.3שחקן שזרק את הכדור ,בתורו ,במסלול לא נכון יחזור על הזריקה במסלול הנכון.
תוצאת הזריקה החוזרת היא שתחשב במקום הזריקה השגויה שלא תחשב.
 9.4הניקוד שהשיג שחקן שזרק את הכדור לא בתורו לא יחשב והשחקן יזרוק את
הכדור שוב רק כשיגיע תורו.
 9.5כאשר שחקן עולה לזריקה הראשונה ולאחר הזריקה מתברר שהייתה זו "הזריקה
השנייה" והמכונה "מנקה את המסלול" .במקרה זה יש "להעמיד" את הפינים
שנשארו במקומם ,לרשום את מספר הפינים שהשיג ולביצוע הזריקה השנייה.
במקרה ובזריקה הראשונה הושג "סטרייק" התוצאה תחשב.
 9.6במקרים הבאים יחשב הדבר כאילו לא הפיל השחקן כלל ,אף פין .לשחקן ירשם 0
נקודות :
 9.6.1כשהכדור הפיל פין או מספר פינים לאחר ששהה בתעלה.
 9.6.2שחקן העובר את קו השילוח )"פאול"( .במקרה שזהו שילוח ראשון ירשם
לשחקן  0נקודות לזריקה הראשונה וכל הפינים יונחו ע"י המכונה מחדש
והשחקן ישלח את הכדור פעם נוספת לגלגול השני.
 9.6.3שחקן שנפל לתוך המסלול מעבר לקו השילוח או עבר את קו השילוח בידיו
או ברגליו ,אפילו אם זמזם קו הפסילה לא הופעל.
 9.7במקרה ולאחר הזריקה הראשונה מופלים הפינים ע"י המכונה בשל העובדה כי זזו
ממקומם או מכל סיבה אחרת  -יש להעמידם במקומם המקורי שבהם הם היו לפני
שזזו ממקומם.
 9.8שחקן חייב לשחק בתורו ואינו יכול "להשהות" את המשחק בשל "ספליט"
במסלול אחר.
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9.9

9.10

חל איסור על שחקן לעבור את קו השילוח )לבצע "פאול"( במתכוון .במידה ויעשה
כך ,ירשם לשחקן  0נקודות לכל המשחקון והשחקן יוזהר ע"י "כרטיס צהוב" ,בידי
חבר ההנהלה התורן .במידה ויחזור על כך – יורחק מהמשך המשחק ותוצאת
המשחק שתיחשב תהיה הניקוד שהשיג עד להרחקתו.
בתחרות בין שני שחקנים במהלך משחקי הליגה  ,בפריים האחרון ,זכאי השחקן
מצד שמאל של המסלול לחייב את השחקן מצידו הימני לבצע את שילוח הכדור
לפניו.

 .10ניקוד  :אישי ,קבוצתי ,בונוסים ובשל העדרות.
 10.1הניקוד האישי הקובע יהיה הממוצע האישי הכולל ,שהוא סכום כל הנקודות
שצבר השחקן בכל משחקיו ,חלקי המספר הכולל של המשחקים ששיחק.
 10.2הניקוד הקבוצתי יקבע על פי הישגיהם של כל שחקני הקבוצה לפי הכללים
הבאים :
 10.2.1הקבוצה תקבל נקודה אחת על כל ניצחון אישי של שחקן הקבוצה שהשיג
תוצאה טובה יותר משחקן הקבוצה המתחרה שמולו הוא הוצב .במקרה של
שוויון יקבל כל שחקן  1/2נקודה.
 10.2.2לשחקנים מהליגה השלישית יחשבו נקודות הבונוס לפי התוצאה שהשיג
השחקן ,כולל תוספת הניקוד של ההנדיקפ.
 10.2.3כל שחקן שהשיג תוצאה של  200נקודות ומעלה תקבל קבוצתו  1/4נקודה
בונוס ללא תלות באם ניצח או הפסיד .שחקן מהליגה הראשונה לא יקבל
על כך נקודות בונוס.
 10.2.4כל שחקן שהשיג תוצאה של  225נקודות ומעלה תקבל קבוצתו  1/2נקודה
בונוס ללא תלות באם ניצח או הפסיד.
 10.2.5כל שחקן שהשיג תוצאה של  250נקודות ומעלה תקבל קבוצתו נקודה אחת
בונוס ללא תלות באם ניצח או הפסיד.
 10.2.6כל שחקן שהשיג תוצאה של  275נקודות ומעלה תקבל קבוצתו  2נקודות
בונוס ללא תלות באם ניצח או הפסיד.
 10.2.7כל שחקן שהשיג תוצאה של  300נקודות תקבל קבוצתו  4נקודות בונוס.
 10.2.8הקבוצה תקבל  2נקודות על ניצחון קבוצתי בכל משחק .במקרה של שוויון
תקבל כל קבוצה נקודה אחד.
 10.2.9הקבוצה תקבל  3נקודות על ניצחון בס"ה הפינים הכללי )של  3המשחקים
באותו מחזור( .במקרה של שוויון תקבל כל קבוצה נקודה וחצי.
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 -----עבור ליגה בה  4שחקנים בקבוצה : 10.2.10הקבוצה שתשיג תוצאה קבוצתית של  700נקודות ומעלה תקבל  1/4נק'
בונוס ללא תלות באם ניצחה או הפסידה ,וזאת בתנאי שכל חברי הקבוצה
היו נוכחים.
 10.2.11הקבוצה שתשיג תוצאה קבוצתית של  750נקודות ומעלה תקבל  1/2נק'
בונוס ללא תלות באם ניצחה או הפסידה ,וזאת בתנאי שכל חברי הקבוצה
היו נוכחים.
 10.2.12הקבוצה שתשיג תוצאה קבוצתית של  800נקודות ומעלה תקבל נק' בונוס
אחת ללא תלות באם ניצחה או הפסידה ,וזאת בתנאי שכל חברי הקבוצה
היו נוכחים.
 10.2.13הקבוצה שתשיג תוצאה קבוצתית של  850נקודות ומעלה תקבל  2נקודות
בונוס ללא תלות באם ניצחה או הפסידה ,וזאת בתנאי שכל חברי הקבוצה
היו נוכחים.
 10.2.14הקבוצה שתשיג תוצאה קבוצתית של  900נקודות ומעלה תקבל  4נקודות
בונוס ללא תלות באם ניצחה או הפסידה ,וזאת בתנאי שכל חברי הקבוצה
היו נוכחים.

 -----עבור ליגה בה  3שחקנים בקבוצה : 10.2.15הקבוצה שתשיג תוצאה קבוצתית של  525נקודות ומעלה תקבל  1/4נק'
בונוס ללא תלות באם ניצחה או הפסידה ,וזאת בתנאי שכל חברי הקבוצה
היו נוכחים.
 10.2.16הקבוצה שתשיג תוצאה קבוצתית של  560נקודות ומעלה תקבל  1/2נק'
בונוס ללא תלות באם ניצחה או הפסידה ,וזאת בתנאי שכל חברי הקבוצה
היו נוכחים.
 10.2.17הקבוצה שתשיג תוצאה קבוצתית של  600נקודות ומעלה תקבל נק' בונוס
אחת ללא תלות באם ניצחה או הפסידה ,וזאת בתנאי שכל חברי הקבוצה
היו נוכחים.
 10.2.18הקבוצה שתשיג תוצאה קבוצתית של  640נקודות ומעלה תקבל  2נקודות
בונוס ללא תלות באם ניצחה או הפסידה ,וזאת בתנאי שכל חברי הקבוצה
היו נוכחים.
 10.2.19הקבוצה שתשיג תוצאה קבוצתית של  675נקודות ומעלה תקבל  4נקודות
בונוס ללא תלות באם ניצחה או הפסידה ,וזאת בתנאי שכל חברי הקבוצה
היו נוכחים.
 10.2.20באחת מליגות האגודה ,כאשר יש "קבוצה חסרה"  ,לאחר הבחירות,
שבה אין שחקן כלל  -יקבע ל"שחקן שאיננו" תוצאת ממוצע הליגה )(VIR
)שלא יקוזז ממנו  10נקודות בשל היעדרות( .לשחקן זה יקבע הנדיקפ
כמקובל לשחקן קיים .השחקן יכול לקבל נקודת נצחון אישי .הקבוצה עם
שחקן וירטואלי יכולה לקבל בונוס קבוצתי כנ"ל במידה ושאר חברי
הקבוצה הופיעו למשחק.
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 10.3ניקוד בשל היעדרויות שחקנים מקבוצה
10.3.1
10.3.2

10.3.3
10.3.4

10.3.5
10.3.6
10.3.7
10.3.8

10.3.9

10.3.10

ממוצע שחקן לא יושפע עקב היעדרות ממשחקים.
לצורך קביעת ניצחון/הפסד בתחרות הקבוצתית ירשם לכל שחקן נעדר
"ממוצע חיסור" = תוצאת הממוצע האישי המעודכן שלו פחות  10נקודות.
יש לסמן בטופס הרישום עיגול מסביב לתוצאת השחקן החסר כדי להראות
כי השחקן לא השיג התוצאה הרשומה.
ראה סעיף  10.2.20למעלה.
קבוצה שאין בהרכבה לפחות  2שחקנים  ,לא תוכל לזכות בנקודות ניצחון
קבוצתי כלל  ,היא תוכל לזכות בנקודות ניצחון אישי של השחקן שהופיע
ומשחק ,שיכול לזכות גם בבונוס תוצאה גבוהה של משחקו .הקבוצה
שמשחקת נגד קבוצה זאת תוכל לזכות בנקודות נצחון אישי או קבוצתי
במידה והתוצאות יצדיקו זאת.
שחקן וירטואלי )  (VIRהוא שחקן לכל דבר.
שחקן נעדר לא יכול לזכות בנקודת ניצחון אישית גם אם השחקן המוצב
מולו השיג תוצאה נמוכה מהממוצע שלו פחות  .10במקרה של שוויון יזכה
השחקן הנוכח ב 1/2-נקודת ניצחון והשחקן החסר לא יזכה בניקוד כלל.
קבוצה שאינה בהרכב מלא לא תוכל לזכות בנקודות בונוס עבור תוצאה
קבוצתית המזכה בנקודות בונוס.
שחקן שאיחר ומבקש להשתלב במשחק יוכל לעשות זאת בכל משחק
במהלך המחזור ולהשתתף במשחק החל מהמשחקון ) (FRAMEשבו הגיע.
כל המשחקונים שבהם היה צריך לשחק בתורו ולא היה נוכח ירשמו כ.0-
השחקן המאחר אינו זכאי לגילגולי חימום.
סעיף  10.3.2הנ"ל ,לא יופעל עבור קבוצה של שחקן נעדר באם יצא
בשליחות רשמית מטעם האגודה או התאחדות הכדורת בישראל כשחקן או
ראש משלחת ,ונאלץ בשל כך להפסיד משחקי ליגה .ז"א שלשחקן זה תרשם
תוצאת הממוצע שלו ללא הפחתת  10הנקודות .במקרה זה ,השחקן החסר
לא יוכל לזכות בנקודות ניצחון אישי אבל קבוצתו תוכל לזכות בנקודות
בונוס קבוצתי ,למרות חסרונו ,וזאת במידה ושאר חברי הקבוצה נוכחים.
לשחקן שלא מופיע בשל סיבה "מיוחדת" כגון  :מחלה ארוכה)מעל לחודש
ימים(  ,שבירת רגל או יד ,שתוכר ע"י ההנהלה ככזאת  -ירשם תוצאת
הממוצע האישי ללא הורדת  10נקודות עם זכות לנצחון אישי ובונוסים
קבוצתיים  ,כאילו השחקן שיחק  .השחקן יוכר כשחקן כזה מרגע הודעתו
להנהלה .לשחקן תישמר מקומו בקבוצה במשך  5מחזורים לפחות והשחקן
יוכל לחזור לקבוצתו כל זמן שמקומו לא מולא ע"ע שחקן מחליף לפי סעיף
.8.8.9
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 10.4במידה ושחקן החל במשחק ונאלץ להפסיקו בשל פציעה :
 10.4.1אם ההפסקה בגלל סיבה מוצדקת כמו פציעה חמורה ,מקרה חרום או
סיבה אחרת שתוכר ע"י ההנהלה כמוצדקת  :יחושב המשך המשחק ע"י
תוספת של  1/10מ"ממוצע החיסורים" של השחקן לכל משחקון חסר שלא
שוחק עד סיום המשחק .דוגמא  :השחקן נפצע לאחר המשחקון החמישי
ולא יכול להמשיך .במשחקון האחרון ששיחק )ה (5-השיג "ספייר".
במשחקון ה 4-היה לשחקן  48פינים .החישוב  :ממוצע השחקן .175 :
"ממוצע חיסור" =  .165במשחקון ה 5 -יהיה  58נקודות.16.5 = 10 : 165 .
יש להוסיף למשחקון  5עוד  = ( 16.5 x 5 =) 82.5מתקבל  .140.5לכן
ירשם לשחקן לצורך החישוב  .140תוצאת השחקן במשחק זה לא תחושב
לממוצע האישי של השחקן .יש להוסיף חישוב הנדיקפ יחסי.
 10.4.2אם ההפסקה בגלל סיבה בלתי מוצדקת ירשם לשחקן  0נקודות לכל
משחקון חסר/שלא שוחק .בדוגמא הנ"ל ירשם לשחקן  58נקודות בלבד.
במקרה זה יכולה ההנהלה להעמיד את השחקן בפני ועדת משמעת.
 10.4.3כאמור ,ההנהלה היא הפוסקת באם הסיבה להפסקת המשחק היא מוצדקת
או לא .לשחקן ניתנת הזכות לערער בפני ועדת ערעורים עליונה .

10.5

רישום התוצאות.

10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.5.4

10.5.5

10.5.6
10.5.7

ראש הקבוצה יהיה אחראי לרישום נכון ואמיתי של הניקוד במהלך
המשחק .
הרישום יתבצע על דפי הרישום הנכונים לאותו מחזור בלבד .
יש להקפיד על רישום ברור ,קריא ונקי .הרישום יעשה בעט.
לפני תחילת המשחקים תיערך הגרלה לקביעת הזכות להצבת שחקני
הקבוצה בטופס המשחק .ראש הקבוצה שיפסיד בהגרלה ירשום תחילה את
סדר ההופעה של שחקני קבוצתו ולאחריו יציב ראש הקבוצה הזוכה
בהגרלה את סדר הופעת שחקני קבוצתו .לאחר כל משחק תפקידים אלה
מתחלפים.
סדר ההופעה על טופס המשחק יהיה חופף לזה שעל מסך המחשב .במידה
ורישום סדר השחקנים בטופס הרישום אינו חופף את הרישום במסך
המחשב )בגלל טעות בהצבת השחקנים במחשב(  ,יהיה השיבוץ הרשום
בטופס הרישום הקובע והחישוב יבוצע על פיו.
לאחר רישום שיבוץ השחקנים בטופס המשחק ע"י ראשי הקבוצות ,חל
איסור על שינוי השיבוץ.
יש לבצע את חישוב הניקוד הכולל וס"ה הפינים לפי המתבקש בטופס
רישום התוצאות .לקבוצה שלא תסכם את כל הנקודות וס"ה הפינים כפי
שמתבקש בטופס הרישום יופחתו  2נקודות ממאזן הנקודות במחזור זה.
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 10.5.8מניין תוצאת ה TOTAL -יחשב לצורך שיאים וחישובי טבלה כתוצאה ללא
הנדיקפ.
 10.5.9ראשי הקבוצות יהיו אחראים על הרישומים בטופס דיווח תוצאות ויחתמו
על הטופס בגמר התחרות.
 10.5.10שחקן שיתפס בזיוף תוצאות ע"י רישום כוזב או שינוי בלתי חוקי

במחשב או בטופס המשחק יועמד בפני ועדת המשמעת .ועדת
המשמעת ,במידה שתמצא אותו אשם ,זכאית לדון אותו לעונש
כבד עד להרחקה לצמיתות מהאגודה.

 .11הנדיקפ – .HDCP
ההנדיקפ הינה שיטת חישוב אשר למעשה מעניקה לקבוצה חלשה יותר יתרון פתיחה
יחסי לצורך התחרות הקבוצתית .מטרת ההנדיקפ להגביר את המתח והעניין במשחקי
הבאולינג והוא נקבע לפי רמתם הספורטיבית והיכולת האישית של השחקנים בקבוצה.
ההנדיקפ אינו משפיע על הממוצע האישי של השחקן ,ומשתנה עם שינוי הממוצע של כל
שחקן במהלך הליגה.

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

ההנדיקפ בכל ליגות האגודה יחושב לפי  66.7%עד ל 180 -נקודות.
משחקי הליגה הראשונה ישוחקו ללא הנדיקפ.
מכסימום הנדיקפ לשחקני הליגה השנייה ) 15 :לפי ממוצע של . (157
מכסימום הנדיקפ לשחקני הליגה השלישית ) 30 :לפי ממוצע של . (135
ההנדיקפ למחזור הראשון של ליגה חדשה יקבע ע"י ממוצע השחקן בליגה
הקודמת ולא ישונה במהלך  3המחזורים הראשונים.
לשחקן חדש שמצטרף במהלך הליגה יקבע הנדיקפ למחזור משחקים ראשון לפי
ממוצע מוצהר על ידו.
בליגה השנייה והשלישית יקבלו הנשים תוספת של  5נקודות הנדיקפ בנוסף
להנדיקפ שהן מקבלות בשל הממוצע האישי שלהם .שחקנית המשובצת בליגה
הראשונה לא תקבל הנדיקפ.
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 .12תקלות.
במהלך קיום משחקי ליגה עלולות להיווצר תקלות שמקורן במערכות המכניות או
החשמליות של המתקן .התקלות יכולות להופיע בכל שלב של התחרות ויש להתייחס
אליהם בהבנה ולגלות סבלנות עד לתיקון התקלה בידי הטכנאי או עובדי מרכז הבאולינג.
להלן כללי התנהגות בנידון :

 12.1במקרה של תקלה יש להודיע לחבר ההנהלה התורן הנמצא במקום והוא ידאג
לטיפול בתקלה.

 12.2חל איסור חמור על שחקן האגודה לנסות לבצע בעצמו תיקונים
חשמליים או אחרים.
 12.3באם חזרה התקלה על עצמה מספר פעמים לא סביר וגרמה להארכת זמן המשחק

מעבר לסביר ,יש להודיע לחבר ההנהלה התורן .בסמכות התורן )שיוועץ עם אחד
מחברי ההנהלה הנוספים( להחליט על מעבר למסלול אחר פנוי או לדחות המשחק
למועד מוסכם אחר )בכפוף לסעיף  14דחיית משחק שלהלן( .במקרה של מעבר
למסלול אחר ימשך המשחק מהמקום בו הופסק.
 12.4במידה ומערכת מתקן הבאולינג )כולה או חלקה( הפסיקה לפעול ובאם נראה כי
בתוך זמן סביר לא ניתן לתקן את התקלה ,יתכנסו חברי ההנהלה ,הנמצאים
במקום ויחליטו על הפסקת המשחקים .קביעת המועד החדש ,תוך שבועיים,
תיעשה ע"י הנהלת האגודה בשיתוף הקפטנים של הקבוצות ומנהל מרכז הבאולינג.
 12.5חישוב התוצאות במקרה של הפסקת משחק כנ"ל  :כל משחק שהסתיים  -יחשב
במלואו .משחק שלא הגיע לסיומו ונדחה למועד אחר – ימשך :
א .מאותה נקודה ,במידה וניתן לרשום התוצאות.
ב .מתחילתו ,במועד החדש ,במידה ולא ניתן לרשום תוצאות.

 .13שיפוט.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

השיפוט במשחקי הליגה יתנהל על פי כללי המשחק בחוקת הבאולינג הבינלאומית
)ראה סעיף  (9ונהלים אלה.
השיפוט השוטף במשחקי הליגה יתנהל ע"י הסכמה בין ראשי שתי הקבוצות
המתחרות בהתאם לכללי המשחק בחוקת הבאולינג הבינלאומית ונהלים אלה .
אין סמכות לראשי הקבוצות להחליט החלטות הנוגדות את כללי המשחק בחוקת
הבאולינג הבינלאומית או נהלים אלה.
במקרה של חילוקי דעות או הזדקקות להחלטה עקרונית ,יש לערב את חבר
ההנהלה התורן שיוועץ עם חברי הנהלה אחרים ויפסקו במקום.
על החלטות שיתקבלו ע"י ראשי הקבוצה או חבר הנהלה התורן כנ"ל ניתן לערעור
בכתב ,תוך  48שעות מתום מחזור הליגה.
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 .14דחיית/הקדמת משחק ליגה.
 14.1אין אפשרות לדחיית משחק ליגה ביום התחרות.
 14.2האפשרות השכיחה היא לדחות או להקדים משחק ליגה בהסכמה בין ראשי
הקבוצה של שתי הקבוצות המתחרות.
 14.3מועד קיום המשחק יהיה תוך שני מחזורי ליגה ,בשעה סבירה שמרכז הבאולינג
יכול להיערך לקיום משחק ליגה זה .על מועד הדחיה/הקדמה  -חובה לקבל את
אישור ההנהלה  ,מראש .במידה והדחייה/הקדמה לא תקבל את אישור ההנהלה –
המשחק יתקיים במועד המקורי עם כל ההשלכות.
 14.4במידה והקבוצות לא יגיעו לכלל הסכמה והמשחק לא יתקיים – יקבע תוצאת
המשחק הקבוצתית כ) 0:0 -שתי הקבוצות לא יקבלו כלל נקודות(.
 14.5ניתנת האפשרות לערב את ההנהלה בבקשת דחיית/הקדמת משחק ע"י הגשת
בקשה בכתב להנהלת האגודה לפחות שבוע לפני מועד המשחק.
 14.5.1ההנהלה תבקש את ראשי הקבוצות הנוגעים לעניין שיגיעו למועד מוסכם
לקיום המשחק הדחוי/המוקדם.
 14.5.2המועד החדש חייב להיות תוך שני מחזורי ליגה ובשעה סבירה שמרכז
הבאולינג יהיה זמין להערכות למשחק הליגה.
 14.5.3במידה והקבוצות לא הגיעו להסכמה על המועד למשחק ,בסמכות ההנהלה
לקבוע מועד חדש למשחק או להורות על קיומו במועדו לפי התוכנית
המקורית.
 14.5.4החלטת ההנהלה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

 .15ועדת משמעת.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

עבירת משמעת של שחקן האגודה בין אם בוצעה במהלך משחקי הליגה של
האגודה או במסגרת ארצית או בינלאומית ,תובא לועדת המשמעת בתנאי שהייתה
פניה בכתב )מכתב קובלנה( של אחד מחברי האגודה .לא יתקבלו פניות בעל פה.
את מכתב הקובלנה יש להגיש לאחד מחברי ההנהלה שיביא אותה לדיון בהנהלה.
רק הנהלה האגודה יכולה להחליט על כינוסה של ועדת המשמעת.
ועדת המשמעת תורכב מ 2-חברים לפחות שיבחרו באסיפה הכללית לכהונה של
שנה.
ועדת המשמעת תתכנס לדיון והחלטה תוך שבועיים מקבלת הקובלנה.
בסמכות ועדת המשמעת לזמן כל שחקן להופיע בפניה למסירת עדות .לשם כך,
במידת הצורך ,יכולה ועדת המשמעת לדחות הדיון בשבוע אחד נוסף לכל היותר
לשם בירור הנושא.
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15.6
15.7
15.8

15.9

ועדת המשמעת תערוך פרוטוקול הדיון ותציין בתמצות את דברי חברי הועדה,
הנאשם והעדים בעד ונגד.
החלטות ועדת המשמעת יתקבלו ברוב קולות רגיל .יש לציין בפרוטוקול את
הנימוקים בעד ונגד וכן את ההחלטה הסופית .
העונשים שבסמכות ועדת המשמעת לגזור הנן בלתי מוגבלות בתחום פעילות
האגודה  ,כולל קנסות כספיים ,וזאת לפי כללי המשחק בחוקת הבאולינג
הבינלאומית ,נהלים אלה ,ומיטב ההיגיון הספורטיבי והיושר האישי ,ללא מניעים
אחרים כלשהם.
לאחר גזר הדין ניתנת האפשרות לערעור ,בכתב ,בפני ועדת הערעורים העליונה,
תוך  7ימים.

 .16ערעורים.
 16.1ערעור על תוצאות משחקים ועל החלטות ועדת המשמעת ניתן להגיש להנהלת
האגודה על פי הנוהל הבא :
 16.1.1את הערעור יש להגיש בכתב .לא יתקבלו ערעורים בעל פה.
 16.1.2ערעור על תוצאה במשחק יש להגיש תוך  48שעות לאחר פרסום התוצאות
של מחזור הליגה .לא יתקבלו ערעורים לאחר מועד זה.
 16.1.3ערעור על גזר דין בועדת המשמעת יש להגיש תוך  7ימים לאחר מסירת
ההחלטה לנידון .הדיון בערעור זה יתקיים בפני ועדת ערעורים עליונה .לא
יתקבלו ערעורים לאחר מועד זה.
 16.1.4ההנהלה )בהרכב של לפחות  6מ 7-חבריה( תשמש כועדת ערעורים
לערעורים על תוצאות משחקי הליגה וערעורים בעניינים שוטפים אחרים.
החלטת ההנהלה בערעור זה תהיה סופית !

 16.2ועדת ערעורים עליונה.
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6

ועדת הערעורים העליונה תורכב מ 7-חברי ההנהלה ו 12-ראשי הקבוצות
של הליגה הראשונה.
נוכחות של לפחות  50%מהמוזמנים כנ"ל יהווה כינוס ועדה חוקית .לא
יזומן חבר נוסף במקרה שחבר הנהלה הוא גם ראש קבוצה.
המערערים יעבירו את "כתב הערעור" בכתב.
ועדת הערעורים העליונה תדון בכל ערעור על החלטות ההנהלה וכן ערעור
על החלטות ועדת המשמעת לאחר שתקבל את כל החומר בכתב.
הועדה תתכנס בהקדם ולא יאוחר מ 14-יום מיום הגשת כתב הערעור.
ועדת הערעורים תדון בכובד ראש בכל ערעור .החלטות הועדה תוכרענה לפי
כללי המשחק בחוקת הבאולינג הבינלאומית ,נהלים אלה ,ומיטב ההיגיון
הספורטיבי והיושר האישי ,ללא מניעים אחרים כלשהם.
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 16.2.7בסמכות ועדת הערעורים העליונה לזמן כל שחקן להופיע בפניה למסירת
עדות .לשם כך ,במידת הצורך ,יכולה הועדה לדחות את הדיון בשבוע אחד
לכל היותר לשם בירור הנושא .
 16.2.8הועדה תקבע מתוך חבריה יו"ר לועדת הערעורים העליונה שיהיה אחראי
לערוך פרוטוקול הדיון וניהול הדיון בערעור.
 16.2.9החלטות ועדת הערעורים העליונה יתקבלו ברוב קולות רגיל .בפורום זה לא
תהיה זכות הצבעה לחבר שנמנה עם הקבוצה המערערת ו/או נושא הערעור
קשור ישירות אליו באופן אישי .יש לציין בפרוטוקול את הנימוקים שהועלו
בעד ונגד וכן את ההחלטה הסופית.
 16.2.10בסמכות הועדה לזכות ,להקל או להחמיר בעונש שהוטל ע"י ועדת
המשמעת לפי ההיגיון הספורטיבי והיושר האישי של חבריה.
 16.2.11החלטות ועדת הערעורים העליונה הינן סופיות ולא ניתנות לערעור נוסף
בפני כל פורום.

 .17נשף סיום עונה.
 17.1אחד מתפקידי ההנהלה לקיים נשף לסיום העונה ובמהלכה לחלק את הפרסים
לשחקנים הזוכים לפי המוגדר בסעיף  : 19פרסים ,גביעים ומדליות.
 17.2חלוקת נטל ההוצאות לביצוע הנשף יהיה מכספי האגודה )לפי התקציב שאושר(,
השתתפות עצמית של החברים ובמקרים מסוימים סיוע בעלי מרכז הבאולינג ו/או
כספי תרומות.
 17.3מתכונת הנשף תידון בישיבת ההנהלה והחלטות יתקבלו בהחלטת רוב.

 .18שיאי עונה.
18.1
18.2
18.3
18.4

שיא עונה הינה התוצאה הגבוהה ביותר שהושגה במהלך כל העונה ,תוצאת משחק
אחד או סדרת משחקים ,ללא הנדיקפ.
רק שיאי עונה שהושגו במהלך משחקי הליגה הרגילה או במהלך הפליי-אוף
יחשבו .תוצאות שהושגו במהלך השלמות אישיות לא יחשבו לצורך שיאים.
לכל ליגה יחשבו שיאי עונה נפרדים.
אין השוואת שיא .בעל השיא )השחקן או הקבוצה( יהיה זה שהשיגו ראשון .כל
שיא חדש חייב להיות גבוה יותר מקודמו .במקרה שכמה שחקנים השיגו תוצאת
משחק זהה המהווה שיא ,באותו מחזור ,באותו יום  -יחשבו השיאים לשניהם.
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 18.5השיאים שיזכו את השחקנים שהשיגו אותם בפרסים בנשף סיום העונה :
18.5.1
18.5.2
18.5.3
18.5.4
18.5.5
18.5.6
18.5.7
18.5.8
18.5.9
18.5.10

שיא משחק אחד  -לשחקן גברים ,ב 3-הליגות.
שיא סדרת משחקים  -לשחקן גברים ,תוצאת  3משחקים במחזור
משחקים אחד ,ב 3-הליגות.
שיא קבוצתי למשחק אחד – ס"ה הנקודות של  3או  4השחקנים בקבוצה
ששיחקו בפועל ,במשחק אחד ,ב 3-הליגות .כל שחקני הקבוצה חייבים
לשחק בפועל) .שחקן  VIRנחשב כשחקן נוכח(.
שיא סדרה קבוצתי למחזור אחד  -ס"ה הנקודות של  3או  4השחקנים
בקבוצה ב 3-משחקי הליגה באותו מחזור ,ב 3-הליגות .כל שחקני הקבוצה
חייבים לשחק בפועל ,בכל המשחקים במהלך השגת השיא.
שיא משחק אחד  -לשחקנית נשים ,בליגה ה 2-וה.3-
שיא סדרת משחקים  -לשחקנית נשים ,תוצאת  3משחקים במחזור
משחקים אחד ,בליגה ה 2-וה.3-
שיא משחק אחד  -לשחקן נערים.
שיא סדרת משחקים -לשחקן נערים ,תוצאת  3משחקים במחזור משחקים
אחד.
שיא משחק אחד  -לשחקנית נערות.
שיא סדרת משחקים -לשחקנית נערות ,תוצאת  3משחקים במחזור
משחקים אחד.

 18.6שיאי מסלול )אופציה הדורשת אישור מרכז הבאולינג(:
18.6.1
18.6.2
18.6.3
18.6.4
18.6.5

מעל כל מסלול יוצב שלט עם התוצאה הגבוהה ביותר שהשיג שחקן אגודת
באולינג פ"ת בזוג מסלולים מסוים  ,במרכז באולינג שבו מתקיימים משחקי
הליגה הנדונה.
לא יחשבו תוצאות שהושגו במהלך השלמות.
אין השוואת שיא מסלול .בעל השיא יהיה זה שהשיגו ראשון .כל שיא חדש
חייב להיות גבוה יותר מקודמו.
השלט יכלול  :שם השחקן ,תוצאת השיא ,תאריך השגת השיא.
לשחקן שעזב את האגודה ונעדר ממנה יותר משנה ימחק שיא המסלול
ובמקומו תירשם תוצאת המשחק הגבוהה שתושג בזוג מסלולים אלה ממועד
זה ואילך.
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 .19פרסים לסיום העונה ,גביעים ומדליות.
19.1

19.2
19.3
19.4
19.5
19.6

שחקן יהיה זכאי לקבל גביע אישי על ממצוע במקומות  1,2,3בכל ליגה ,רק באם
שיחק מכסת המשחקים המהוה  90%מכלל המשחקים בעונה  .השחקן חייב
לשחק ב 6-משחקים מתוך  9המשחקים של  3מחזורי הסיום כדי לקבל גביע אישי
על ממוצע.
לקבלת פרס .הקבוצתי או פרס על השגת שיא אין צורך באחוז משחקים מסוים.
ההחלטה על סוג הפרס )גביע ,מדליה ,מגן וכד'( נתונה בידי ההנהלה .במקרה של
שינוי החלטה מהרשום בתקנון – הדבר יעשה לפני תחילת העונה.
שחקן יכול לזכות במספר גביעים באותה עונה.
בסמכות ההנהלה להחליט על חלוקת פרסי הוקרה מיוחדים לחברי אגודה או
אנשים אחרים אשר תרמו לקידום מטרות האגודה.
בנוסף לגביעים והמדליות ,כמתואר בפרק זה ,יהיו  3השחקנים הראשונים בדירוג
הליגה הראשונה זכאים למענק שווי כסף כדלקמן :
 מקום ראשון –  1,200ש"ח
 מקום שני –  900ש"ח
 מקום שלישי–  600ש"ח

 19.7המענק הנ"ל נועד לעודד שחקנים מצטיינים לשחק במסגרת אחת מנבחרות האגודה
במסגרת הליגות הארציות של ה.כ.י .ולכן התנאי לקבלת המענק כנ"ל הוא להופיע
במסגרת אחת מנבחרות האגודה בליגות ה.כ.י בלפחות  70%משחקים של הליגה
בה שובץ ,במשך שנתיים .שחקן שיקבל המענק ולא יעמוד בתנאי זה – יצטרך
להחזיר המענק לאגודה.
 19.8שחקן שקיבל המענק כנ"ל  ,יעזוב את האגודה או שיפסיק לשלם דמי חבר טרם
השלים את חובתו )התנאי( כנ"ל – יצטרך להחזיר המענק כולו לאגודה.

 19.9במהלך נשף סיום העונה יחולקו הפרסים הבאים :
19.9.1
19.9.2
19.9.3
19.9.4
19.9.5
19.9.6
19.9.7
19.9.8
19.9.9

מדליה לכל בעלי השיאים האישיים המצוינים בסעיף .18.5
מדליות לכל שחקן בקבוצה לבעלי השיאים הקבוצתיים המצוינים בסעיף 18.5
גביע לשחקן במקומות  1,2,3בדירוג האישי ,גברים ,בליגה הראשונה .
גביע לשחקן במקומות  1,2,3בדירוג האישי ,גברים ,בליגה השנייה .
גביע לשחקן במקומות  1,2,3בדירוג האישי ,גברים ,בליגה השלישית.
גביע לשחקן במקומות  1,2,3בדירוג האישי ,נוער ,בליגת הנוער .
גביע לשחקנית במקום  1בדירוג האישי ,נשים ,בליגות ה 2-וה. 3-
גביע לשחקנית במקומות  2,1בדירוג האישי ,נערות ,בליגת הנוער .
גביע לכל שחקן קבוצה במקום ה 1-קבוצתי ,בליגה הראשונה ,השניה
והשלישית.
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19.9.10
19.9.11
19.9.12
19.9.13

מדליות לכל שחקן קבוצה במקומות  3 ,2 ,קבוצתי ,בליגה הראשונה,
השניה והשלישית.
מעמד מיוחד יינתן לקבוצה אלופה ,אלוף המועדון ,אלופת המועדון ,אלוף
המועדון לנוער ואלופת המועדון נערות.
אלופת פ"ת נשים תהיה השחקנית שהשיגה את הממוצע הגבוה ביותר מבין
השחקניות בליגה הראשונה ובלבד ששיחקה  90%של המשחקים .על כך
תקבל גביע .
שחקן שעזב את האגודה או הורחק ממנה ע"י ועדת המשמעת במהלך
העונה יפסיד את הזכות לקבלת פרס כנ"ל .

 .20עליות וירידות בין הליגות.
בסיום עונת המשחקים )כולל פליי-אוף( תקבע הנהלת האגודה את שמות השחקנים
שיעלו לליגה גבוהה יותר ואת אלה שיירדו לליגה נמוכה יותר .הנהלת האגודה תפעל לפי
הכללים הבאים:
 20.1העליות והירידות בין הליגות הינן אישיות על בסיס ההישגים האישיים בסיום
העונה.
 20.2שחקן בליגה הראשונה ששיחק פחות מ 70% -מהמשחקים שהתקיימו ,יהיה מועמד
לרדת לליגה השנייה .להנהלת האגודה יש הזכות להתחשב בשחקן שסיבת אי
הופעותיו "מוצדקות" וזאת רק במידה ולפחות  80%מחברי הנהלת האגודה,
הנוכחים בישיבה ,תמכו בהחלטה.
 20.3יש לשים לב כי שחקן העולה מהליגה השנייה או השלישית חייב לעבור את
השחקן שאותו הוא מחליף בליגה הראשונה בלפחות " 2.00נקודות חסד" בממוצע
האישי.
 20.4שחקנים חדשים או "חוזרים" חייבים לשחק לפחות  15משחקים באחת מליגות
האגודה כדי שהממוצע שלהם ייכלל במגוון השיקולים לעליה לליגה הראשונה .כדי
לעלות לליגה הראשונה חייב כל שחקן מצטרף במהלך העונה לשחק בלפחות 85%
משחקים מרגע ההצטרפות ולהשיג ממוצע מתאים לליגה הראשונה.
 20.5לצורך עליה לליגה הראשונה תיחשבנה תוצאות הנשים באותו אופן כמו תוצאות
הגברים.
 20.6לצורך עליה לליגה הראשונה יצטרך שחקן מליגה נמוכה יותר להופיע בלפחות
 85%משחקים.
 20.7לאחר מילוי כל הכללים הנ"ל ,רשאית הנהלת האגודה להחליט ,כמיטב הבנתה ,על
איוש יתר השחקנים בליגות ובלבד שההחלטות יהיו תואמות לכללים המפורטים
בסעיף זה.
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 .21מעבר שחקנים לאגודות אחרות.
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6

שחקן שיבקש ,בכתב ,לעבור לאגודה אחרת יוכל לקבל לכך אישור רק בתום עונת
המשחקים באגודת באולינג פ"ת .לא יאושר מעבר שחקנים לאגודות אחרות לפני
תום עונת המשחקים באגודה.
בסמכות ההנהלה לא לאשר מעבר שחקן לאגודה אחרת במידה והשחקן חבר באחת
מנבחרות פ"ת המשחקות בליגות ה.כ.י והעדרותו תגרום לאי יכולת הקבוצה
להמשיך בפעילות סדירה בליגות ה.כ.י.
למרות הנ"ל בסמכות ההנהלה  ,בהחלטת רוב של  80%לאשר מעבר שחקן לאגודה
אחרת בשל סיבות מיוחדות.
מעבר שחקן תותר רק לאחר ששילם את דמי החבר כנדרש.
שחקן שנידון בועדת המשמעת יקבל את השחרור רק במידה וסיים את ביצוע/ריצוי
העונש.
שחקן שלא עמד בתנאי קבלת "מענק הישג" לפי סעיפים  19.8 - 19.6לא יקבל
שחרור עד להחזרת סכום המענק.

 .22נבחרות ייצוגיות של אגודת באולינג פ"ת.
22.1
22.2
22.3
22.4

22.5
22.6
22.7

בסמכות הנהלה האגודה לקבוע את הרכב הקבוצות הייצוגיות של אגודת באולינג
פ"ת בכל ליגה במישור הארצי וכן את הרכב נבחרות פ"ת לאירועים אחרים כגון :
גביעי המדינה בקטגוריות השונות.
הנבחרות השונות תורכבנה מהשחקנים הטובים ביותר המשחקים באותה עת
באגודה והמעוניינים לקחת חלק בפעילות הנבחרת.
ההשתתפות בנבחרות פ"ת הינה זכות ולא חובה .ההשתתפות הופכת לחובה לאחר
שהשחקן חתם על טופס ההתחייבות לפי הסעיף הבא.
השחקנים המעוניינים להשתתף בנבחרות הייצוגיות של האגודה יחתמו על טופס
התחייבות מיוחדת המחייבת אותם להופיע בזמן ,לכל המשחקים לפי תוכנית
המשחקים ולהישמע להחלטות ראש הקבוצה )קפטן( .בהתחייבות שעליה מתבקש
השחקן לחתום יש סעיף המקנה להנהלת האגודה את הזכות לחייב השחקן לשלם
הקנס שהאגודה נקנסה בגלל אי הופעתו.
הנהלת האגודה תקבע ראש קבוצה )קפטן( לכל נבחרת/קבוצה מתוך סגל שחקני
הקבוצה.
כל הפעילויות של נבחרות הייצוג במסגרות הרשמיות תמומנה מקופת האגודה
בכפוף לתקציב השנתי המאושר.
בסמכות ההנהלה ,בהתייעצות עם הקפטן ,לשנות את הרכב השחקנים בנבחרות
השונות מעת לעת בהתחשב בכושרם האישי של השחקנים באותה עת.
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 22.8הנהלת האגודה מוסמכת להחליט על שילוב שחקן ממועדון אחר שיחפוץ לשחק
במסגרת קבוצות פ"ת )גברים ,סניורים או נשים( ,לפי תקנון ליגות התאחדות
הכדורת בישראל.
 22.9שחקן של האגודה שישתתף באחת מנבחרות ישראל )לא כולל גביע הים התיכון
ותחרויות בקטגוריות הסניורים( וייצא לייצג את ישראל בחו"ל יקבל מהאגודה
מימון אש"ל בגובה של ) $ 25לאירופה  ( Eur 25עבור כל יום תחרות בחו"ל .מספר
ימי התחרות יחשבו ממועד האימון הרשמי עד יום התחרות האחרון.

 .23ביטוח תאונות אישיות ובדיקות רפואיות לפי חוק
הספורט.
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9

חוק הספורט אינו מחייב את האגודה לבטח את כל השחקנים הרשומים באגודה
בביטוח תאונות אישיות.
בסמכות הנהלת האגודה להחליט על ביטוח שחקני האגודה בהתאם ליכולת
התקציב השנתית .החלטה בנושא זה חייבת לקבל אישור בהצבעה של לפחות 80%
מחברי ההנהלה.
פרטי הביטוח וסכומי המינימום לביטוח מופיע בתקנות הספורט ,התשנ"ה – – 1994
תקנות ביטוח חובה לספורטאים.
כל שחקן ליגה מחויב בהמצאת אישור לבדיקה רפואית  ,לפי חוק הספורט.
הבדיקות יערכו ע"י מכוני הספורט המורשים לפי הרשימה המופצת ע"י משרד
הבריאות והמופיע באתרי האינטרנט )הרשימה מתעדכנת מפעם לפעם(.
סוג הבדיקה לכל גיל )ארגומטריה ו/או בדיקה רגילה( הנה באחריות המכון הבודק,
לפי ההגדרות בחוק הספורט.
תדירות הבדיקות הרפואיות ,בהתאם לגיל הספורטאי ,מוגדרות בתקנות הספורט –
בדיקות רפואיות.
הציג הספורטאי אישור תקף לכשירותו ע"י מכון מורשה – יוכל ליטול חלק
בתחרויות הספורטיביות המאורגנות ע"י האגודה .לא עשה כן לא יוכל להשתתף עד
שיציג אישור כנדרש.
האגודה תקבע חבר הנהלה שתפקידו יהיה לנהל מעקב אחר תקפות האישורים
הרפואיים של כל שחקני האגודה.
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 .24אסיפה כללית.
 24.1ההנהלה תקיים אסיפות כלליות של כל חברי העמותה לפחות פעם בשנה.
 24.2הודעה על קיום אסיפה כללית וסדר היום לאסיפה יפורסמו  3שבועות לפחות לפני
האסיפה.

 24.3להלן העניינים שיש להביאם לדיון ,דיווח והחלטה באסיפה הכללית :
24.3.1
24.3.2
24.3.3
24.3.4
24.3.5
24.3.6
24.3.7
24.3.8

אישור בהצבעה של תוצאות הבחירות להנהלה ,כאשר נערכים בסמוך
לכינוסה של אסיפה כללית.
אישור בהצבעה של קביעת גובה דמי החבר של חברי האגודה לעונה
הקרובה.
האסיפה הכללית תשמע דיווח של ועדת הביקורת על התנהלות העמותה
ואת המלצתה בדבר אישור  /אי אישור הדו"ח הכספי השנתי.
אישור בהצבעה של המאזן הכספי המבוקר של השנה הקודמת.
אישור בהצבעה של הדו"ח המילולי לרשם העמותות .
בחירת ועדת המשמעת לעונה הבאה.
בחירת ועדת הביקורת לעונה הבאה.
כל עניין שיתבקש ע"י חבר אגודה להעלות בפני האסיפה הכללית .יש לקבל
אישור ההנהלה להעלאת הנושא בפני האסיפה הכללית ולאחר האישור ,
הנושא יוכנס לסדר היום.

 .25נוהל שינוי ועדכון "נוהלי תפעול".
מידי פעם יהיה צורך לעדכן קובץ נהלים זה .יעלו נושאים חדשים שיהיה צורך
להכניסם לקובץ ,יהיו נושאים שיש למחוק אותם מהקובץ וכאלה שיהיה צורך לשנותם
או לעדכנם .להלן הנוהל לעדכון קובץ נוהלי תפעול אלה :
 25.1כל בקשה לעדכן נוהל זה ,להוסיף ,לגרוע או לשנות תובא לדיון בישיבות הנהלת
האגודה.
 25.2כל שחקן/חבר אגודה יכול להציע שינויים בנהלים.
 25.3אין לבצע שינויים בנהלים בעלי תוקף רטרואקטיבי .כל שינוי יהיה לעתיד.
 25.4ההנהלה ,רק בהרכב של לפחות  80%חברים נוכחים ) 6חברים לפחות מתוך  7חברי
ההנהלה( ,תדון ותחליט באם לקבל את השינוי המוצע או לדחותו .ההחלטה על
השינוי תובא להצבעה.
 25.5שינוי לנהלים )עדכון( יאושר רק כאשר לפחות  80%מחברי הנהלת האגודה הנוכחים
הצביעו בעדו.
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נוהלי תפעול אגודת הבאולינג פ"ת.

.

 25.6במידה והשינוי המוצע יאושר ,הוא יכנס לתוקף מיידית ויפורסם לידיעת כל חברי
האגודה.
 25.7עד לעדכון הנוהל והוצאת מהדורה חדשה ,יודפס ויופץ ,קובץ שינויים של הנהלים.
קובץ זה יש לצרף לנהלים אלה והוא יהווה חלק בלתי ניפרד ממנו.

 .26אישור "נוהלי תפעול".
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5

קובץ נהלים )מהדורה  (3.20אושר בישיבת הנהלת האגודה מיום .25.08.2008
קובץ נהלים )מהדורה  (3.30אושר בישיבת הנהלת האגודה מיום .12.02.2013
קובץ נהלים )מהדורה  (4.02אושר בישיבת הנהלת האגודה מיום .03.12.2019
קובץ נהלים )מהדורה  (4.03אושר בישיבת הנהלת האגודה מיום .11.03.2020
נוהלי תפעול אלה יכנסו לתוקף מרגע חתימתם ע"י בעלי זכות החתימה בשם
האגודה/עמותה ויהיו תקפים מתאריך אישורם בהנהלת האגודה כנ"ל.

 26.6להלן חתימות בעלי זכות החתימה לאישורו.
אישור מהדורה  3.20בחתימה ע"י :
אישור מהדורה  3.30בחתימה ע"י :
אישור מהדורה  4.02בחתימה ע"י :
אישור מהדורה  4.03בחתימה ע"י :

יעקב לרום ,יו"ר
הרצל חלק ,יו"ר
הרצל חלק ,יו"ר
הרצל חלק ,יו"ר

ו-
ו-
ו-
ו-

אריה פישר ,סיו"ר
יוסי חגי ,סיו"ר
יוסי חגי ,סיו"ר
יוסי חגי ,סיו"ר

חותמת העמותה ______________________

כותב הנוהל  :אריה פישר.
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