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- 2015 לחובביםזוגות  ישראל אליפות התחרות תנאי   
 

:לחובבים תתקיים במועדים הבאים לזוגותאליפות ישראל גמר  .1  
1. –חלק א': קיסריה   11:00שוט גאן בשעה:  .18/5/2015יום שני    
2. –חלק ב': געש   10:00שוט גאן בשעה: . 20/5/2015יום רביעי,    

:פורמט התחרות .2  
. better ball Stableford 75% handicapבפורמט   זוגותהאליפות תהיה תחרות   

:הבאים תנאיםה בכל העומדים גולפאים בתחרות להשתתף רשאים .3  
1. .הגולף בישראל במעמד חובב בלבד איגוד חברי   
2. בעלי הנדיקפ רשמי של איגוד הגולף.    
3. בדיקה רפואית (כולל ארגומטריה) בתוקף.בעלי אישור    

:ופרסיםקטגוריות הנדיקפ,  .4  
1( קטגוריה אחת לכולם.   
2( (אינדקס):מקסימום הנדיקאפ מדוייק    

–גברים  ).24(הנדיקפ משחק  22.0   
–נשים  ).24(הנדיקפ משחק  21.0   

מקסימום ל HCP ת התי לשחק לאחר הפחאיהיה רש 24הגבוה מ  הנדיקפשחקן בעל 
שהוגדר.  

3( – נשיםישחקו מהטי הלבן בקיסריה ובגעש. גברים   תשחקנה מהטי הירוק בקיסריה ומהטי  
ההאדום בגעש.  

4( גביעים יחולקו לשני הזוגות שזכו במצטבר במספר הרב של נקודות סטייבלפורד בשני ימי  
התחרות.  

5( הבינ"ל שתערך  IPהזוג שיגיע למקום הראשון יזכה גם בזכות לייצג את ישראל באליפות  
בספרד (מותנה בהשגת מימון חיצוני). השנה  

:הרשמה .5  
1. -דמי ההרשמה   . לזוג₪  500   

2. במידה ומספר זוגות.  30בחלק ב' של הגמר בגעש ישחקו מכסימום  .יערכו מוקדמות לתחרות לא 
. לאחר היום הראשון בקיסריה CUTיבוצע זוגות)  30שחקנים ( 60הנרשמים יעלה על   

3. –תחילת ההרשמה   .1800בשעה  14/5/15. תאריך האחרון לרישום הנו 1/5/15   
 

מתכונת התחרות: .6  
הגמר ינוהל ע"י ועדת התחרות מטעם איגוד הגולף בשיתוף עם המועדונים וזאת עפ"י הכללים 

הבאים:  
1( התוצאות ודירוגם יקבעו עפ"י סכום נקודות הסטייבלפורד בקיסריה (גמר חלק א') וגעש   

(גמר חלק ב').  
2( , הזוג הזוכה יקבע בתהליך הבא:שני למקומות ראשון או שוויון של במקרה   

גומות ביום השני (געש). 18עפ"י הזוג שזכה ביותר נקודות סטייבלפורד ב   .1  
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–אם עדיין תיקו  .2 גומות אחרונות  9עפ"י הזוג שזכה ביותר נקודות סטייבלפורד ב  
ביום השני (געש)., ולא משנה באיזה גומה החלו את המשחק בשוטגאן) 10-18(גומות   

–אם עדיין תיקו  .3 גומות אחרונות  6עפ"י הזוג שזכה ביותר נקודות סטייבלפורד ב  
ביום השני (געש)., ולא משנה באיזה גומה החלו את המשחק בשוטגאן) 13-18(גומות   

–אם עדיין תיקו  .4 גומות אחרונות  3עפ"י הזוג שזכה ביותר נקודות סטייבלפורד ב  
ביום השני (געש).שנה באיזה גומה החלו את המשחק בשוטגאן) , ולא מ16-18(גומות   

–אם עדיין תיקו  .5 ביום השני  18עפ"י הזוג שזכה ביותר נקודות סטייבלפורד בגומה  
(געש).  

–אם עדיין תיקו  .6 ינוהל אותו תהליך מהתחלה, על היום הראשון בקיסריה.   
–אם עדיין תיקו  .7 תערך הגרלה ע"י ועדת התחרות בנוכחות הזוגות.   
3(  את תקבע, ששוחק הסיבוב של התוצאה, כמבוטל יוכרז התחרות של כלשהו סיבוב אם 

.המנצחים  
כללים קבועים: .7  

1. – תוצאה כרטיסי החזרת   שחקניםה, תוצאה לגבי ספק שיש הבמיד, התחרות סיבוב כל בסוף 
, תחרות סיבוב כל בסוף. מסירת כרטיס חתום לפני העניין את התחרות ועדת מול לבדוק חייבים
 מיד. עליו בעצמם ולחתום התוצאה כרטיס על שלהם המרקר את להחתים השחקנים מחוייבים
 ביצוע אי על העונש .התוצאות לרשמי שלהם התוצאה כרטיסי את להחזיר עליהם מכן לאחר
– זו תקנה .פסילה   

2.  מקומיים לכללים ובהתאם R&A ה ידי על המאושרים הגולף לחוקי בהתאם תשוחק האליפות 
.לאליפות התחרות וועדת בישראל הגולף איגוד ידי על שאושרו  

3. .הדרגים בכל השחקנים לכל מותר חשמליות גולף עגלותרכבים וב שימוש   
4. .קצועניםמ גולפאים שאינם כלים יבנושא להשתמש לשחקנים מותר   
5. לא  אך) אס.פי.י'ג או לייזר( דיגיטליים מרחק מדידת באמצעי להשתמש לשחקנים מותר 

.גובה הפרשי מודדים אשרבאמצעים   
6.  זוית ו מודל לפי לזיהוי ניתן להיות חייב שחקן כל של פתיחה מחבט) : driver( פתיחה מחבט 

- ה  של ברשימה שמופיע  R&A .זה כלל להפרת עונש - .פסילה   
7. - אלקטרוני ציוד/ניידים טלפונים   ציוד של צורה כל או, ביפרים, ניידים בטלפונים השימוש 

 יש אם .התחשבות וחוסר הפרעה מהווה, משחק במהלך כליו נושא או השחקן י"ע אלקטרוני
 במכשיר שימוש כל,33-2 לחוק בכפוף .להשתיקו עליו, כזה מכשיר כליו נושא או שחקן ברשות
.שחקן לפסילת עד, המשתמש נגד, התחרות תועד י"ע משמעתיים צעדים לנקיטת יגרום, דלעיל  

8.  ומתחרה במקרה. ה/ביצועיו את לשפר במטרה כלשהו בסם ביודעין להשתמש למתחרה אסור 
 תהיה התחרות ועדת, טיפוליים לא לצרכים בסם שהשתמש ברורים קליניים סימנים יראה
 למתחרים מומלץ. לפסילה צפוי זה תנאי מפר אשר מתחרה. סמים מבחן שיעבור לדרוש רשאית
 ועדת עם להתייעץ זה בהקשר הקליני מעמדם מהו בטוחים אינם ואשר תרופות הנטולים
.התחרות תחילת לפני התחרות  

 
:התחרות ועדת .8  
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1. .בזיל כץ: התחרות מנהל   
2. – התחרות ועדת  דיויד גולדברג, בזיל כץ., שגב בועז   

 החלטות כל. לאליפות התחרות תנאי לשנות או/ו לקבוע הזכות את לעצמה שומרת התחרות ועדת .9
.סופיות התחרות ועדת  

 
 


