
 תקנון הטורניר
 

רשם לטורניר מאשר את תנאי התקנון, גם אם לא הודיע שחקן שנ
 על כך בכתב.

 
 א. חוקי התחרות:

 על מנת להשתתף בטורניר. 18על שחקן להיות מעל גיל  .1
כניסה לתחרות כפופה להרשמה מלאה של השחקן על ידי ההנהלה ופתיחת  .2

 כרטיס שחקן, הפרה של אחד מאלה תגרור לפסילת השחקן.
מנהל הטורניר הוא הסמכות האחראית לעמידה בסטנדרטים ובחוקים  .3

שנקבעו על ידי מארגני הטורניר. כל החלטה של מנהל הטורניר היא סופית ולא 
 ניתנת לשינוי.

במסגרת זו, "מסכים לתקנון", הרשמה לטורניר הינך מצהיר כי את/ה ב .4
יר, ומסכים השחקן מתחייב השחקן להכיר ולעמוד בכללי ההתנהגות הנדרשים בטורנ

לקבל עליו כל סנקציה שתוחלט על ידי מנהל הטורניר ובהתאם לחוקים שנקבעו 
 בתקנון.

מאשר השחקן כי הוא מודע לצילום  הרשמה לטורניר וקבלת התקנון,ב .5
 האירוע, לרבות צילום ווידאו, וכי אין לו התנגדות לכך.

 שוברים()למעט  משתתפים תהיה עם יציאתם מהטורנירחלוקת הפרסים ל .6
ויחתום  יזכה בפרס יצטלם במעמד קבלת הפרסלמען הסדר הטוב, כל שחקן אשר 

 על קבלת הפרס, תוך מילוי פרטיו האישיים.
 רשימת הפרסים תותאם למספר השחקנים הסופי שישחקו בטורניר. .7
החלפת הפרסים הינה אפשרות שהמארגנים נותנים לשחקנים ואינה  .8

מה לא בנמצא, המארגנים ימצאו חלופות מחייבת. במידה ואחד מהפרסים ברשי
 שוות ערך.

 
 ב. חוקי המשחק:

 צ'יפים. 15000 כל שחקן יקבל כמות התחלתית של צ'יפים בשווי כולל של .1
. במידה ויש דקות, 15מבנה הימורי חובה מפורסם בנספח, כל סיבוב ישוחק  .2

 שינוי בזמני הבליינדים יוכרז על כך לפני הטורניר .
 השחקן שצבר את סך כל הצ'יפים שיחולקו.המנצח במשחק הוא  .3
במידה וכוח עליון ימנע המשך קיום הטורניר, המנצח יהיה השחקן אשר לו  .4

 , ובכפוף להחלטת מנהלי הטורניר.ברגע העצירה כמות הצ'יפים הגדולה ביותר
 

 ג. מהלך המשחק:
סדר הישיבה בשולחן ייקבע על פי הגרלה שתיערך מראש. חל איסור על  .1

 ם.החלפת מקו
על השחקנים להיות בשולחן כל הזמן. שחקן שייעדר מהשולחן, קלפיו יישרפו  .2

 והימורי החובה ישולמו.
ומסודרים לפי צבע.  20ובערימות של הצ'יפים חייבים להיות גלויים כל הזמן  .3

 צ'יפים גבוהים חייבים להיות מקדימה ולא חבויים.
(. dealer buttonסדר חלוקת הקלפים ייקבע על פי מיקום כפתור הדילר ) .4

( small blindהשחקן שיושב ראשון משמאל לכפתור יחויב בהימור החובה הקטן )
 (.big blindוהשחקן שיושב אחריו יחויב בהימור החובה הגדול )

לכל שחקן, על פי המיקום הנקבע בשולחן, יחולקו שני קלפים חבויים. השחקן  .5
ה, כאשר לכל שחקן ניתנת שיושב אחרי הימור החובה הגדול, יחל את סבוב ההכרז

(, או העלאה נוספת raise(, העלאה )call(, השוואה )foldזכות להכריז על פרישה )
(re-raise.) 



(. הקלף העליון flopלאחר סיבוב ההכרזה הראשון, ייפתחו קלפי הקהילה ) .6
בחפיסה יישרף ) למקרה שהוא נחשף על ידי אחד השחקנים( ולאחריו ייפתח הדילר 

 וב הכרזה שני יתקיים על פי סדר הישיבה לאחר הכפתור.קלפים. סב 3
לאחר סבוב ההכרזה השני, ובמידה ונשארו במשחק יותר משחקן אחד,  .7

יישרף קלף נוסף וקלף ה"טרן" ייפתח. סבוב הכרזה שלישי יתקיים, ולאחריו שריפת 
קלף וחשיפת קלף ה"ריבר". סבוב הכרזה רביעי יחתום את היד וייקבע את המנצח 

 ביד.
המנצח ביד הוא השחקן שהרכיב את היד החזקה ביותר ממקסימום של  .8

חמישה קלפים מתוך הקלפים החבויים וקלפי הקהילה )סך של שבעה קלפים( על פי 
 הסדר הבא:

 (royal flushרצף מלכותי ) .1
 (straight flushרצף צבע ) .2
 רביעייה .3
 פול האוס .4
 (flushצבע ) .5
 (straightרצף ) .6
 שלישייה .7
 זוגיים .8
 זוג .9

 גבוהקלף  .10
 

 (misdealsביטול חלוקה )ד. 
 הנסיבות הבאות גורמות לביטול יד וחלוקת קלפים מחדש:

 הקלף הראשון או השני בחלוקה נחשפו. .1
 יותר מקלף אחד נחשף. .2
 כמות לא מדויקת של קלפים חולקה לשחקן. .3
 סדר החלוקה של הקלפים לשחקנים לא היה נכון. .4
 כפתור החלוקה לא היה ממוקם נכון. .5
 ון חולק לעמדה לא נכונה.הקלף הראש .6
 חולקו קלפים לכיסא פנוי. .7
 לא חולקו קלפים לשחקן שבמשחק. .8

במקרה של חשיפת קלף אחד, סדר החלוקה ימשיך כרגיל, והשחקן לו נחשף הקלף יינתן 
קלף נוסף ואחרון. הקלף החשוף ייחשב לקלף השרוף לאחר שכל השחקנים בשולחן ראו 

 אותו.
 

 (dsdead hanה. "ידיים מתות" )
 יד תוכרז כ"מתה", במקרה ו:

כאשר תורך לפעול לאחר הימור או  FOLDקיפלת את ידך או הכרזת  .1
 העלאה.

 השלכת את הקלפים קדימה וגרמת לשחקן שאחריך לפעול. .2
)מחייב פעולה תוך TIMEעברת את הזמן המותר לפעולה, לאחר שהוכרז    .3

 חצי דקה(.
 (.MUCKשרפת את הקלפים שלך ) .4
 וך הקלפים של שחקן אחר.קלפים שנזרקו לת .5
 קלפים שעברו את קו הסימון המצוייר בשולחן. .6
 חשיפת הקלפים לשחקן אחד או יותר מהשולחן וכן מחוצה לו. .7

 
 ו. מקרים יוצאי דופן

חובת השמירה על הקלפים מוטלת על השחקן. ניתן להניח על הקלפים  .1
ושריפתם על ידי  ידיים, ציפ' או כל אובייקט אחר. במקרה של אי שמירה על הקלפים,



במידה והדילר לקח את הקלפים וניתן הדילר, היד תוכרז כמתה והקלפים לא יוחזרו.
לאתר אותם , ניתן יהיה להחזירם בכפוף לשיקול דעת מנהל הטורניר ובהתאם לחוקי 

 ההוגנות של המשחק .
אם במהלך חלוקה מופיע קלף עם גב שונה מחפיסה אחרת, כל החלוקה  .2

 יחולקו חזרה למשתתפים ביד.מבוטלת והצ'יפים 
אם שני קלפים זהים )אותו צבע, אותה צורה( מתגלים, כל החלוקה מבוטלת  .3

 והצ'יפים יחולקו חזרה למשתתפים.
אם התגלה קלף לא קשור )ג'וקר לדוגמא(, ההתייחסות אליו תהיה כאל נייר  .4

לא משמעותי. שחקן המשחק ללא הסתכלות בקלפים נושא באחריות להימצאות קלף 
 לא קשור.

במקרה שחסרים קלף אחד או יותר בחבילה, לא תבוטל היד ותשוחק עד  .5
 פעולות משמעויות ביד . 2. זאת במידה ונעשו  הסוף

אם במקרה והדילר חילק קלף יותר מדי לפני סבוב ההימור הראשון, הוא  .6
 יוחזר לחבילה וישמש כקלף השרוף.

קלף שנחשף על ידי  קלף שנחשף על ידי הדילר ייחשב כקלף חשוף ויוחלף. .7
 קלף שיצא מגבולות המשחק הוא שרוף .שחקן, ישוחק. 

 והם לא יוחלפו. הקלפים שרופים  אם שחקן הפיל קלפים לרצפה, .8
,בכל  ישוחק לא במקרה והדילר חשף קלף לפני שכל השחקנים פעלו, הקלף .9

לאחר שתבוצע  החבילה תעורבב וקלף נוסף ייחשףהקלף יחזור לחבילה ו מקרה 
 ה כחוק .הפעול

 במידה ושני שחקנים הודחו ביד, השחקן שהחל את היד עם כמות גבוהה  .10
 יותר של צ'יפים יהיה זה שידורג גבוה יותר.

.במידה ונחשף הפלופ לפני החלטה של שחקן הפלופ יחזור לחפיסה ויעורבב בלי 11
 הקלף השרוף ואחרי ההחלטה יפתח מחדש

.במידה והטרן נחשף לפני החלטה , ישרף עוד קלף ולאחר ההחלטה נפתח את 12
הטרן , והקלף המקורי של הטרן יחזור לחבילה נערבב ונחשוף את הריבר בזמן בלי 

 לשרוף קלף . 
. במידה ונחשף הריבר לפני החלטה נחזיר אותו לחבילה נערבב בלי השרוף 13

 היא הייתה אמורה להיות  כמובן  ונחשוף לאחר ההחלטה ולא משנה מה
 

 ז. הימור והעלאה:
 לימיט, העלאה לא מוגבלת מותרת.-בנו .1
 .כל הימור או העלאה, חייב להיות לפחות בגובה ההפרש מההימור הקודם .2

 ( ואינו מכפיל את גובה ההימור הקודם,ALL-INבמידה ושחקן נכנס בכל הקופה )
שוות לגובה ההימור או יוכלו שאר השחקנים לה זאת אומרת פותח אותו מחדש ,

במידה והם כבר דיברו . אם נפתח מולם ההימור הם  לקפל אך לא להעלות שוב
 רשאים לעשות כל פעולה .

במקרה ושחקן הכריז צ'ק, הימור, העלאה או פולד, , הכרזה מילולית מחייבת .3
 הוא מחויב לכך.

 .עונשאסור לפעול לפני תורך, והדבר עלול להביא ל .4
וה הימור, מחויב להשלים את ההימור הנכון. במקרה שחקן המהמר או משו .5

ושחקן הכניס צ'יפים אך לא היה מודע לכך שהיה הימור או בוצעה העלאה)במידה 
והייתה זו טעות הדילר(, הוא רשאי למשוך את הכסף החוצה ולשקול מחדש את 

במקרה ושחקן  )במידה ולא נמשך המשחק והוא לא קיבל השוואה או רייז (צעדיו.
לא בתורו )לדוגמא, השווה ביג בליינד לפני תורו, ושחקן ביצע העלאה( הצ'יפים  פעל

)אלא אם כן בוצעה פעולה אגרסיבית של בט או רייז של השחקן שעוד  יישארו בקופה
 .לא דיבר (

לכל שחקן מותרת פעולה אחת. כדי לשמור על זכות ההעלאה, על שחקן  .6
של ההימור. ברגע שצ'יפ אחד נכנס להכריז או להניח בקופה את הכמות המדויקת 

לקופה, ולא הוכרזה העלאה או הימור, השחקן יוכל להמר רק בגובה ההימור הקודם, 



ולא יוכל להעלות מעבר. אם שחקן הכריז הימור או העלאה, או הניח בקופה כמות 
גבוהה מההימור הקודם ונמוכה מהכפלה של ההימור הקודם, הוא מחויב בהשלמת 

 הכפולה מההימור הקודם.ההימור לכמות 
 oversizedאין הנ"ל תקף לגבי הנחת צ'יפ בודד הגדול מגובה ההימור ) .7

chip במקרה ששחקן הניח צ'יפ בעל ערך גבוה מסכום ההימור ולא הכריז העלאה .)
ולא הכריז  500ושחקן הניח בקופה צ'יפ של  200)לדוגמא, ביג בליינד בערך 

 ימור והשחקן יקבל עודף.העלאה(, ייחשב הדבר להשוואה של הה
מסך העלאה  50%באם שחקן שם הימור בלי לדבר שאינו מכסה לפחות  .8

אבל מתחת להעלאה  50%התיקנית יחוייב בהשוואה באם ביצע הימור של יותר מ
 תקנית יחוייב ברייז המינימלי 

 

 
 ח. חשיפת קלפים לקביעת המנצח:

השחקן שחושף  בסיבוב ההימור האחרון, checkאם כל השחקנים הכריזו  .1
 קלפים ראשון הוא השחקן שביצע את הפעולה הראשונה.

במקרה של הימורים בסיבוב האחרון, השחקן שביצע אחרון פעולת הימור או  .2
העלאה חוזרת יחשוף ראשון את קלפיו. במטרה ולזרז את המשחק, שחקן 

 י לחשוף אותם ראשון.שאהמחזיק קלפים שסבירותם לנצח גבוהה, ר
ה צדדית, השחקנים שמעורבים בקופה הצדדית יחשפו במקרים של קופ .3

 ראשונים את הקלפים על פי סדר הפעולה ביניהם.
 (.SHOW-DOWNאין, כל הקלפים ייחשפו )-במצב של אול .4
 כל הידיים המפסידות יישרפו על ידי הדילר לפני הענקת הקופה למנצח. .5
 מנהל, מחויב אתית להסב את תשומת לב השחקנים במקרה כל שחקן או .6

 של טעות בקריאת היד המנצחת.
7. SHOW ONE SHOW ALL –  לכל שחקן בשולחן שמורה הזכות לקבלת

מידע שווה. אם שחקן הראה את קלפיו לשחקן אחד בשולחן, הוא מחויב 
 להראות את קלפיו לכל השחקנים בשולחן.

 
 ט. שוויון:
 במקרה של שוויון בידיים, הקופה תחולק בין השחקנים. .1
 זוגי שלא ניתן לחלקו, הוא יחולק לשחקן שאחרי הכפתור.אם נותר צ'יפ לא  .2

 
 י. הימורי חובה:

 הכפתור קובע את מיקום הדילר בשולחן. .1
 השחקן במיקום הדילר יקבל קלפים אחרון. .2
 הכפתור נע עם כיוון השעון. .3
 במשחק ראש בראש, הבליינד הקטן נמצא במיקום הדילר. .4
בליינד הקטן במקרה כזה, שחקן לא יכול להצטרף לשולחן אם מיקומו הוא ב .5

 השחקן ימתין ליד הבאה.
 

 פעולות אסורות:
 הפעולות הבאות אסורות ושחקן המבצע עשוי להיות מורחק מהשולחן בידי מנהל הטורניר:

 על השולחן. סלולריאין לדבר ב .1
 אסור לשחקנים שאינם נמצאים ביד לדבר על הקלפים שהחזיקו. .2
 זמן היד אסור לשחקן שביד לדבר על היד שיש לו ב .3
 אין להטריד שחקנים אחרים בכדי לגרום להם לעשות פעולה מסויימת  .4
 אסור לחשוף קלפים בזמן יד. .5
 אסור לקלל, לצעוק או לנהוג בחוסר כבוד כלפי כל שחקן או נושא תפקיד. .6
 אסור להעביר צ'יפים בין שחקנים. .7
 אסור לשחקן למסור את מקומו לאחר בשום מקרה. .8



 חומרה.כל ניסיון רמאות יטופל ב .9
 

 שחקן עלול להיענש באחד מעונשים אלו:
 

אזהרה מילולית, השעיה מיד, שריפת יד נוכחית או הרחקה מהטורניר. השעיה מיד היא עבור 
ן הפוגע( יושעה הפוגע על שחקן בשולחן, דהיינו עבור חמישה שחקנים בשולחן )כולל השחק

 ישה סיבובי משחק.מחמ
 

 לא יהא זכאי לקבלת תשלום חזרה.קנון, בשל הפרת התשחקן שיורחק מהטורניר 
 
 
 

 הבהרות חוקיות :
ההוגנות של המשחק היא הדבר הכי חשוב לפני החלטות עקב טעויות טכניות בכל בעיה 
שנגרמת עקב טעות טכנית ומצריכה החלטה מכרעת , ההוגנות של המשחק וההגיון יכריעו 

 . על ידי מנהל הטורניר , החלטת מנהל הטורניר היא סופית 
 

 לא תתאפשר שום פעילות שאינה חוקית במתחם הטורניר ובפרט משחק פרטי.
 
 

 : הרשמה לטורנירדרכי 
 

 .12:00-20:00חמישי(, בשעות -בימי חול בלבד )ראשון 052-594-9995ע"י חיוג למספר 
 

ע"י שליחת הודעת טקסט לאותו מספר, עם שמכם המלא+ נייד שלכם )נייד רק אם זו 
 כם(הרשמה ראשונה של

 
 יש לציין את מיקום הטורניר אליו נרשמים.

 
 ע"י שליחת אותם הפרטים לתיבת הדואר שלנו בדף הפייסבוק :

Pedro Poker Tour 
 

 050-555-555לדוגמא : ישראל ישראלי, נרשם לטורניר רחובות 
 

 מה הלאה ?
 

 שעות )מלבד סופ"ש(, תקבלו אישור להרשמה. 24בתוך 
 

תקבלו לנייד שלכם הודעת טקסט עם כתובת  14:00-16:00ביום האירוע עצמו, בשעות 
 המקום, שעת התחלה, ובקשה לאישור הגעה.

 
בדיוק. שחקן שלא יאשר הגעה עד השעה היעודה, מבטל  17:00יש לאשר הגעה עד השעה 

 הרשמתו לטורניר.
 

 שחקן שאישר הגעה לטורניר, ולא הגיע לטורניר, נכנס לרשימת השעיה ולא יוכל לקחת חלק
 בטורנירים.

 
 ההרשמה לטורניר הינה אישית.

 
 


