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 ההתאגדות הישראלית לברידג'  

 14.01.21 לגישיבת ועדת ס -עיקרי דיון 
  

  14:00ישיבת זום, 

  משתתפים

 ידלין, ישראל )חבר( , ליאוניד גרינבאום(קפטן ספורטיבי ארצי) אבי בלו, (יו"ר ועדת סגל)אלון לזר 

 )יו"ר ההתאגדות( ץראובן בשביאסף עמית )רמ"ד ספורט(, )חבר(, 

  

  קביעת קפטנים לאליפות העולם א.

במשחקי הפעלה האירופים לאליפות עולם שהתקיימו באוגוסט האחרון, ישראל הפעילה בשתי קטגוריות.  .1

 נבחרת פתוחה ונבחרת מעורבים.

קטגורית הפתוחה ממומנת באופן מלא ולכן זכאית לקפטן התאגדות לברידג', הנהלת הבהתאם להחלטות  .2

 עלות הרישום לאליפות( אינה זכאית לקפטן במימון מלא. באופן חלקי ) ממומנתבמימון מלא, נבחרת מעורבים 

לא  19.01.22השחקנים. במידה ועד יום רביעי קביעת קפטן לנבחרת הפתוחה תעשה תחילה בתיאום עם הרכב  .3

 קטגוריה זו.צא הודעה לציבור לחיפוש קפטן מתאים למהנבחרת, תיתקבל שם 

מעוניינת בצירוף  תהיהתעשה פניה לנבחרת המעורבים לגבי רצונם לצירוף קפטן לנבחרת, במידה והקבוצה  .4

 קפטן, מימון הקפטן יעשה באופן עצמאי על ידי הקבוצה.

חברי הקבוצה ישמש כקפטן נבחרת המעורבים אינה מעוניינת בקפטן, היא תתבקש לציין מי מבין במידה ו .5

  במהלך האליפות.

  סניורים -אירופה משחקי מבחן לאליפות ב. 

ת הסניורים לא העפילה לאליפות ולכן בחודש יוני הקרוב. בהתאם להחלטות עבר, נבחראליפות אירופה תתקיים  .1

 יתקיימו משחקי מבחן לקביעת הרכב הנבחרת לאליפות אירופה הקרובה.

נבחרת והזוג י הזוגות במקומות הראשונים יעפילו אוטומטית לנבשיטת זוגות. שחקי המבחן יתקיימו מש .2

י הזוגות שסיימו במקומות שלוש וארבע. תהליך קביעת הזוג השלישי יעשה על ידי ועדת השלישי יקבע בין שנ

 .סגל

 . 7.4.22-9.4.22 -ו 31.3.22-2.4.22משחקי המבחן יתפרסו על גבי שני סופי שבוע,  .3

למשרד התאגדות. לבקשה יש לצרף זוגות המעוניינים להשתתף במשחקי המבחן נדרשים לשלוח בקשה מסודרת  .4

 בקשה להשתתפות במשחקי המבחן. טופס 

 , לא יתקבלו בקשות לאחר תאריך זה.1.3.22הרשמה למשחקי המבחן תתאפשר עד לתאריך  .5

 .ועדת הסגל שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות כל בקשה .6

 ה סופית של רשימת הזוגות במשחקי המבחן.שיטת המשחקים המפורטת תפורסם לאחר קביע .7

 נשים –משחקי מבחן לאליפות אירופה  ג.

אליפות אירופה תתקיים בחודש יוני הקרוב. בהתאם להחלטות עבר, נבחרת הנשים לא העפילה לאליפות ולכן  .1

 הקרובה. יתקיימו משחקי מבחן לקביעת הרכב הנבחרת לאליפות אירופה

לנבחרת והזוג  י הזוגות במקומות הראשונים יעפילו אוטומטיתקי המבחן יתקיימו בשיטת זוגות. שנמשח .2

י הזוגות שסיימו במקומות שלוש וארבע. תהליך קביעת הזוג השלישי יעשה על ידי ועדת השלישי יקבע בין שנ

 .סגל
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 .12.5.22-14.5.22 -ו 28-30.4.22סו על גבי שני סופי שבוע, רפמשחקי המבחן ית .3

זוגות המעוניינים להשתתף במשחקי המבחן נדרשים לשלוח בקשה מסודרת למשרד התאגדות. לבקשה יש לצרף  .4

 טופס בקשה להשתתפות במשחקי המבחן. 

 , לא יתקבלו בקשות לאחר תאריך זה.10.04.22הרשמה למשחקי המבחן תתאפשר עד לתאריך  .5

 לדחות כל בקשה.ועדת הסגל שומרת לעצמה את הזכות לקבל או  .6

 שיטת המשחקים המפורטת תפורסם לאחר קביעה סופית של רשימת הזוגות במשחקי המבחן. .7

 פתוחה -משחקי מבחן לאליפות אירופה   ד.

נבחרת הפתוחה העפילה לאליפות עולם האליפות אירופה תתקיים בחודש יוני הקרוב. בהתאם להחלטות עבר,  .1

 הנבחרת תקבל את הזכות להמשיך לייצג את ישראל באליפות אירופה.ולכן אם תסיים בין שמונות הראשונות, 

 ות אירופה.יפבמידה והנבחרת לא תסיים בין שמונה הראשונות, יתקיימו משחקי מבחן לקביעת הנבחרת לאל .2

משחקי המבחן יתקיימו בשיטת קבוצות של ארבע שחקנים, הקבוצה שתסיים במקום הראשון תזכה לייצג את  .3

 .על ידי ועדת הסגלשיבחר  משתתפי משחקי המבחן מבין ירופה בצירוף זוג נוסףישראל באליפות א

 .12.5.22-14.5.22 -ו 28-30.4.22סו על גבי שני סופי שבוע, רפמשחקי המבחן ית .4

לשלוח בקשה מסודרת למשרד התאגדות. לבקשה יש  המעוניינות להשתתף במשחקי המבחן נדרשות קבוצות .5

 חקי המבחן. לצרף טופס בקשה להשתתפות במש

 , לא יתקבלו בקשות לאחר תאריך זה.10.04.22הרשמה למשחקי המבחן תתאפשר עד לתאריך  .6

 ועדת הסגל שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות כל בקשה. .7

 שיטת המשחקים המפורטת תפורסם לאחר קביעה סופית של רשימת הזוגות במשחקי המבחן. .8

 מעורבים -ה. משחקי מבחן לאליפות אירופה 

אליפות אירופה תתקיים בחודש יוני הקרוב. בהתאם להחלטות עבר, נבחרת המעורבים העפילה לאליפות עולם  .1

 ולכן אם תסיים בין שמונות הראשונות, הנבחרת תקבל את הזכות להמשיך לייצג את ישראל באליפות אירופה.

 הנבחרת לאלפיות אירופה. במידה והנבחרת לא תסיים בין שמונה הראשונות, יתקיימו משחקי מבחן לקביעת .2

משחקי המבחן יתקיימו בשיטת קבוצות של ארבע עד שישה שחקנים, הקבוצה שתסיים במקום הראשון תזכה  .3

לייצג את ישראל באליפות אירופה. במידה וקבוצה בהרכב של ארבע שחקנים תזכה לייצג את ישראל ייתכן לצרף 

 ף הזוג יעשה בתיאום ואישור ועדת הסגל.זוג נוסף מבין רשימת המשתתפים במשחקי המבחן, צירו

 .12.5.22-14.5.22 -ו 28-30.4.22סו על גבי שני סופי שבוע, רפמשחקי המבחן ית .4

לשלוח בקשה מסודרת למשרד התאגדות. לבקשה יש  קבוצות המעוניינות להשתתף במשחקי המבחן נדרשות .5

 לצרף טופס בקשה להשתתפות במשחקי המבחן. 

 , לא יתקבלו בקשות לאחר תאריך זה.10.04.22אפשר עד לתאריך הרשמה למשחקי המבחן תת .6

 ועדת הסגל שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות כל בקשה. .7

 שיטת המשחקים המפורטת תפורסם לאחר קביעה סופית של רשימת הזוגות במשחקי המבחן. .8

 ו. השתתפות באליפות הארץ

ל נדרשים להשתתף באליפות הארץ בהתאם בהמשך להחלטות ועדת הסגל בעבר, שחקני נבחרות ישרא .9

 לקטגוריה. כמו כן, זה תנאי להשתתפות במשחקי מבחן עתידיים. 

באופן כללי, הועדה מעוניינת לראות פעילות והישגים בשנים האחרונות מכל זוג המעוניין להשתתף במשחקי  .10

 המבחן ולייצג את ישראל בקטגוריות השונות.

 נשיםז. פיתוח סגל רחב עבור נבחרת 

 ם ומתבסס על מספר מועט של זוגות.צסגל נבחרת הנשים מצוממזה מספר שנים  .11
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תחרות על מקום בישראל יש מספר רב יותר של שחקניות ברידג' איכותיות היכולות להוות ועדת הסגל סבורה ש .12

 וסגל נשים איכותי ורחב. בנבחרת הנשים

 צעירות. גם יאפשר פיתוח של שחקניות אימון ותחרות שתקדם גם את הסגל הקיים וסגל רחב יאפשר  .13

שלקחו חלק בנבחרת הנשים בשנים האחרונות, שחקניות עם ועדת הסגל תקיים מפגש זום פותח עבור שחקניות  .14

 דרך קבע בליגות הבחירות. שפעילותבזירה המקומית ושחקניות הישגים מוכחים 

 . איכותית לשחקניות ברידג' בישראלנבחרת הנשים ולהתחיל לייצר פעילות מטרת המפגש להרחיב את סגל  .15

 

   את הישיבה. נעליו"ר ועדת הסגל 

 טופס ממשחקי המבחן הקודמים.*לפני פרסום יש לצרף את טופס הרשמה למשחקי מבחן בדומה ל

  


