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הקדמה
ספר זה מביא את חוקת הטניס וישמש כמדריך בסיסי לחוקה על מנת לשמור על אחידות האירועים בתחרויות
הטניס בישראל.
כל החוקים בספר זה מובאים מתקנוני איגוד הטניס או תורגמו מחוקת ה( ITF-התאחדות הטניס הבין לאומית) ,בכל
מקום בו ספר זה חסר ו/או לא מעודכן יש לפנות לוועד שופטי הטניס בישראל ( )ITOCאו אל ספרי החוקים
הרלוונטיים של ה.ITF-
כל החוקים מנוסחים בלשון זכר אך פונים אל שני המינים ,במקרים מסוימים החוקים נפרדים וישנה הבדלה ברורה
בין המינים.
"חוקי הטניס בתרגומם לעברית ,הינם הבסיס הבינלאומי לקיום אחד מענפי הספורט הפופולריים בעולם בצורה
אחידה ושווה לכולם.
ידיעת והבנת החוקים מאפשרת לשחקנים בכל רמה להתמקד במשחק עצמו ולהבין את אופיו המיוחד והשונה
ממשחקים אחרים.
בנוסף לחוקים הכתובים קיימים גם דפוסי התנהגות לא כתובים של נימוס ,אדיבות ומשחק הוגן שהינם חלק בלתי
נפרד מהספורט הלבן.
המהדורה העברית תאפשר לרבים להבין לעומק מושגים הנשמעים זרים בשפה אחרת ותעזור להפיץ את המשחק
לכל שכבות האוכלוסייה".

יוני ירום,
יו"ר איגוד הטניס
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חוקת הטניס
תוכן עניינים
מבוא
פרק א'  -מרכיבי המשחק העיקריים:
• מגרש הטניס
• אביזר קבוע ,המגרש הנכון
• הכדור
• המחבט
פרק ב'  -ניהול המשחק:
•
•
•
•
•
•
•
•

תוצאות
הגרלה ,סדר הגשה  /קבלה ביחידים ובזוגות ,סדר החלפת צדדים
כדור במשחק
ההגשה ,פסילת פסע ,פסילת הגשה ,הגשה שניה
הגשה חוזרת
נקודה חוזרת
שחקן מפסיד נקודה
החזרה חוקית

פרק ג'  -אירועים חריגים:
•
•

הפרעה למשחק
תיקון טעויות

פרק ד'  -ניהול זמנים:
•
•
•
•

משחק רציף וזמנים
הפסקות שירותים והחלפת ביגוד
השהיה ודחיה ,מנוחה בין משחקים
פסק זמן רפואי

פרק ה'  -תנאי מזג האוויר:
•

עומס חום

פרק ו'  -כללי התנהגות:
•
•
•

קוד התנהגות לשחקן
כללי התנהגות לשופט
פסילה מיידית

פרק ז'  -טניס בכיסאות גלגלים:
•

חוקים לטניס בכיסאות גלגלים.

תפקידו של השופט ואופן התנהלותו  -נספח לחוקת הטניס.
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פרק א'  -מרכיבי המשחק העיקריים

המגרש
מגרש הטניס  -הינו מלבן שאורכו  23.77מטרים ,רוחבו של מגרש היחידים (ללא השוליים) הינו  8.23מטרים ורוחבו
של מגרש הזוגות  10.97מטרים.
רשת ומקלות יחידים  -במרכז המגרש תהיה רצועה שמותחת את הרשת וגובהה של הרשת במרכז המגרש הוא
 91.4סנטימטרים ,כאשר משוחק משחק יחידים על מגרש המיועד גם למשחקי זוגות יש להציב בכל צד של הרשת
מקל יחידים ( )single stickאשר גובהו  1.07מטר (זהה לגובה העמוד שתומך ברשת) מקלות יחידים ישמשו
לתמיכה והגבלת הרשת של מגרש היחידים ,מרכזו של מקל היחידים ימוקם במרחק של  91.4סנטימטרים מחוץ
לקו האורך של מגרש היחידים.
העמוד התומך ברשת למגרש הזוגות  -ימוקם במרחק של  91.4סנטימטרים מחוץ לקו אורך של מגרש הזוגות.
איזור ההגשה  -אורכו של אזור ההגשה הוא  6.40מטרים מכל צד של הרשת ומחולק לשני חלקים במרכזו.
קווי הבסיס במגרש  -מחולקים ל 2-חלקים שווים בסימון אמצע באורך  10סנטימטרים .רוחבם של קו ההגשה
המרכזי והקו לסימון האמצע יהיה  5סנטימטרים ,שאר הקוים יהיו ברוחב של  2.5ועד  5סנטימטרים חוץ מקו הבסיס
שיכול להיות ברוחב של עד  10סנטימטרים.
כל המדידות יעשו מהחלק החיצוני של הקוים.
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תרשים של מגרש הטניס

אביזר קבוע
אביזרים קבועים  -כל אביזר הנמצא בתחומי המגרש ,לרבות כסאות שחקנים ,כסא שופט ,קוונים ,אוספי כדורים
)כאשר נמצאים במקומם המיועד) ,גדרות צדדיות ואחוריות וכל אביזר אחר הנמצא באזור המגרש מהרגע בו
מתחילה נקודה יחשב כאביזר קבוע.
המגרש הנכון  -בחבטת ההגשה המגרש הנכון הוא האיזור שמעבר לרשת מהמגיש ,בין הרשת לקו ההגשה
ובאלכסון ממיקומו של המגיש ,לאחר חבטת ההגשה ,על השחקן המחזיר לחבוט את הכדור אל האיזור שמעבר
לרשת ,לפני קו הבסיס ובין קווי האורך הנכונים (יחידים או זוגות) .במידה וכדור שנחבט ע"י שחקן פוגע באביזר
קבוע לפני שפגע במגרש הנכון השחקן החובט יפסיד את הנקודה ,כדור שנוגע בקו  -בפנים ()in

הכדור
על מארגני התחרות להחליט בכמה כדורים ישחקו בתחרות ומה תדירות החלפת הכדורים.
במשחק ניתן להשתמש ב 6/4/3/2-כדורים והחלפת כדורים תיעשה במועדים קבועים מראש במשחק;
בין המערכה השנייה והשלישית ,בתום  11ואז כל  13משחקונים ,בתום  9ואז כל  11משחקונים או בתום  7ואז כל
 9משחקונים .ההפרש בהחלפת הכדורים נובע מהחימום בן  5הדקות שהשחקנים עורכים בתחילת המשחק.
במידה ושוחקה נקודה ובסופה התגלה שהכדור "רך" הנקודה לא תשוחק שוב ,במידה והכדור "שבור" הנקודה
תשוחק מחדש .אם בטעות הכדורים לא הוחלפו במועד שנקבע השחקן שאמור היה להגיש עם כדורים חדשים
יקבלם בהזדמנות הראשונה ,לא מחליפים כדורים לפני שובר שוויון ,משחקון שובר שוויון שווה למשחקון רגיל
בספירה שעד להחלפת הכדורים הבאה.
5

המחבט
לשחקן מותר להשתמש רק במחבט אחד בכל זמן במשחק.
מחבט חוקי יכיל דפוס יחיד ושטוח של גידים מצטלבים ,בנוסף חל איסור על מחבט להכיל כל מרכיב אלקטרוני*.
השימוש בבולמי זעזועים מותר בכמות בלתי מוגבלת כל עוד ימוקמו מחוץ לדפוס הגידים המצטלבים.
שחקן אינו רשאי להתחיל נקודה עם מחבט שגידיו קרועים בכל תחרות אשר מוגדרת כתחרות טניס מקצועית.
*מותר player analysis technology

פרק ב'  -ניהול המשחק
תוצאות
תוצאה במשחקון  ,40 ,30 ,15 ,0 -יתרון ,שוויון  -השחקן שזכה בנקודה שלאחר " "40יזכה במשחקון או בהפרש
של שתי נקודות לאחר השוויון.
תוצאה במשחקון "נקודה מכרעת" ,40 ,30 ,15 ,0 -שוויון ,נקודה מכרעת -השחקן שזכה בנקודה שלאחר ""40
יזכה במשחקון ,במידה והתוצאה הגיעה לשוויון השחקן או הקבוצה שיזכו בנקודה הבאה יזכו במשחקון.
תוצאה במשחקון שובר שוויון  -במערכת שובר שוויון כשהתוצאה מגיעה ל  6-6ישוחק משחקון שובר שוויון עד 7
נקודות בספירה רגילה ( ,)1,2,3,4 ...במידה והתוצאה מגיעה ל 6-6בשובר השוויון השחקנים ימשיכו עד  8וכך
הלאה עד להפרש של שתי נקודות.
תוצאה במערכת שובר שוויון  -השחקן הראשון שזוכה ב 6-משחקונים ( ,)6-1 ,6-4 ,6-2במידה והתוצאה הגיעה ל-
 5-5ואחד השחקנים זוכה בשני משחקונים רצופים המערכה תסתיים בתוצאה  ,7-5במידה והתוצאה הגיעה ל-6-
 6השחקנים ישחקו משחקון שובר שוויון והמערכה תסתיים בתוצאה .7-6
תוצאה במערכת יתרון  -השחקן הראשון שזוכה ב 6-משחקונים ( ,)6-1 ,6-4 ,6-2במידה והתוצאה הגיעה ל 5-5
ואחד השחקנים זוכה בשני משחקונים רצופים המערכה תסתיים בתוצאה  ,7-5במידה והתוצאה הגיעה ל 6-6
השחקנים ישחקו עד להפרש של שני משחקונים (.)70-68 ,14-12 ,8-6
מערכת סופר טייברק ( - )match tie breakמערכה ששיטת הניקוד וחילופי הצדדים בה דומים לשובר שוויון רגיל
אך משוחקת עד  10נקודות בהפרש של  2נקודות ( ,)11-9 ,10-8 ,10-5שיטה זו נהוגה במשחקי זוגות ונוער.
בספר החוקים של ה ITF-ניתן למצוא שיטות ניקוד נוספות אך הן אינן נפוצות בטניס תחרותי.
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ההגרלה ()The Toss
לפני תחילתו של המשחק תתבצע הגרלה ,השחקן שזכה בהגרלה רשאי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
•
•
•

הגשה  /קבלה במשחקון הראשון
את הצד שממנו יתחיל את המשחק
לתת לשחקן היריב לבחור ראשון

לאחר שהשחקן שזכה בהגרלה בחר ,לשחקן השני נותרה הבחירה השנייה (במידה והשחקן הראשון בחר להגיש,
לשחקן השני נותר לבחור מאיזה צד יתחיל ,במידה והשחקן הראשון בחר צד ,השחקן השני יבחר אם להגיש או
לקבל) .אם לאחר שנעשתה הגרלה מתרחשת הפסקה לפני תחילת המשחק (בזמן החימום) ,תוצאת ההגרלה
נשארת בעינה אך השחקנים רשאים לבחור מחדש.

סדר ההגשה ,הקבלה והחלפת הצדדים
לאחר סיומו של כל משחקון המגיש יהפוך למקבל במשחקון הבא והמקבל יהפוך למגיש.
במשחק זוגות הקבוצה המקבלת תהפוך למגישה והקבוצה המגישה למקבלת .בנוסף ,סדר ההגשה בתוך הקבוצה
ישמר לאורך כל המערכה -אם שחקן א‘ הגיש במשחקון הראשון של המערכה ,בן זוגו יגיש במשחקון השלישי וכך
לסירוגין .בתחילת כל מערכה סדר ההגשה בין בני הזוג ניתן לקביעה מחדש (שחקן שהגיש אחרון מבין בני הזוג
במערכה שהסתיימה רשאי להגיש ראשון במערכה הבאה).
בשובר שוויון השחקן  /הקבוצה שיגיש ראשון הוא השחקן המקבל במשחקון ה 11-של המערכה ,הוא יגיש את
הנקודה הראשונה ולאחר מכן השחקנים יגישו שתי נקודות לסירוגין עד סוף שובר השוויון .השחקן שיגיש ראשון
במערכה שלאחר מכן הוא השחקן שמקבל בנקודה הראשונה של שובר השוויון .במשחק זוגות בשובר השוויון ,בני
הזוג יתחלפו בתפקיד המגיש בכל פעם שתורם להגיש בשובר השוויון ,בזוגות סדר הקבלה ישמר לאורך כל המערה
כך ששחקן לא יכול להחליף צד עם בן זוגו במהלך המערכה.
בשובר שוויון הנקודה הראשונה תוגש מחציו הימני של המגרש (מגרש שוויון) ולאחר מכן מחציו השמאלי (מגרש
יתרון) וכך לסירוגין עד לסופו של שובר השוויון.
השחקנים יחליפו צדדים בכל משחקון אי זוגי ( )4-1 ,2-1 ,1-0ובתום כל מערכה שהסתיימה בתוצאה אי זוגית,
בשובר שוויון (עד  7או עד  )10השחקנים יחליפו צדדים בכל  6נקודות.

כדור במשחק
אלא אם הייתה קריאת  faultאו  ,letהכדור במשחק מהרגע שהמגיש פוגע בכדור עם המחבט ועד שהנקודה
הסתיימה.
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ההגשה
לפני תחילת תנועת ההגשה ,המגיש יעמוד באופן יציב על שתי רגליו מאחורי קו הבסיס ובצידו של המגרש שבין
ההמשך הדמיוני של סימן האמצע וקו האורך (יחידים או זוגות בהתאמה) .השחקן יזרוק את הכדור באוויר בעזרת
ידו ויחבוט בו עם המחבט לפני שהכדור יפגע במגרש .תנועת ההגשה מסתיימת כאשר השחקן המגיש מפספס /
פוגע בכדור ,הנקודה הראשונה בכל משחקון תוגש מצידו הימני של השחקן המגיש (מגרש שוויון) ,ותכוון לריבוע
ההגשה האלכסוני מהמגיש (אל צידו הימני של השחקן המקבל) ,בנקודה הבאה השחקן המגיש יעבור לצידו השני
של חצי המגרש שלו (בין ההמשך הדמיוני של סימן האמצע לקו האורך) ויגיש מצידו שמאלי (מגרש יתרון) לצידו
השמאלי של המקבל וכך בכל נקודה המגיש והמקבל מחליפים צדדים בחצי המגרש שלהם.
במשחקון ללא יתרון השחקן  /הקבוצה שמקבלים בוחרים לאיזה צד (מגרש שוויון  /יתרון) תוגש הנקודה המכרעת
במשחקון.

פסילת פסע )(Foot Fault
בזמן תנועת ההגשה ,אסור למגיש:
•
•
•

לשנות את מיקומו ע"י הליכה או ריצה ,תנועות קלות של הרגליים מותרות
לגעת בקו הבסיס או במגרש
לגעת או לעבור את ההמשך הדמיוני של קו האורך או סימן האמצע

אם המגיש ביצע אחת מפעולות אלא הוא ביצע פסילת פסע.

פסילת הגשה ()Fault
ההגשה תיפסל באחד מהמקרים הבאים:
•
•
•
•
•

השחקן ביצע פסילת פסע
השחקן פיספס את הכדור כשהתכוון לחבוט בו
הכדור שנחבט נעצר ברשת ,פוגע באביזר קבוע ,במקל יחידים ,או בעמוד הרשת לפני שפגע במגרש
הנכון
הכדור פוגע שלא במגרש הנכון
הכדור פוגע בבן זוגו של המגיש ,בכל מה שהוא לובש או נושא עימו (בזוגות).

הגשה שניה
במידה והשחקן המגיש פסל את ההגשה הראשונה הוא יחבוט שוב מאותו חצי של המגרש לפי אותם החוקים של
הסעיף הקודם ,במידה ושחקן פסל את ההגשה השנייה הוא יפסיד את הנקודה כולה.
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קצב ההגשה והקבלה
המגיש יגיש רק כשהמקבל מוכן .עם זאת ,המקבל יתאים עצמו לקצב של המגיש ויהיה מוכן לקבל בזמן הסביר בו
המגיש מוכן להגיש.

הגשה חוזרת ()Let during the serve
הגשה חוזרת תשוחק אך ורק במקרים הבאים:
•
•
•

הכדור שהוגש פוגע ברשת או ברצועת הרשת ולאחר מכן במגרש הנכון.
לאחר פגיעה של הכדור ברשת או ברצועת הרשת הכדור פוגע במקבל או בבן זוגו (לפני שפגע במגרש
הנכון).
הכדור מוגש כשהמקבל אינו מוכן.

במידה ועל שחקן להגיש שוב בגלל אחד מהמקרים הנ"ל ,טעות בהגשה קודמת בנקודה לא תבוטל .בתחרויות
מסוימות המשחק נמשך אם הכדור פוגע ברשת או ברצועת הרשת ולאחר מכן פוגע במגרש הנכון ).(no let rule

נקודה חוזרת ()Let
בכל המקרים בהם נקבע נקודה חוזרת ,מלבד החלטת הגשה חוזרת עבור הגשה שנייה  -הנקודה כולה תשוחק
מחדש (מההגשה הראשונה).

שחקן מפסיד נקודה
שחקן יפסיד את הנקודה בכל אחד מהמקרים הבאים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

השחקן הגיש שתי הגשות פסולות רצופות (.)double fault
השחקן לא החזיר את הכדור לפני שפגע פעמיים במגרש (.)not up
הכדור שנחבט ע“י השחקן פגע באביזר קבוע או בכל אביזר מחוץ למגרש לפני שפגע במגרש הנכון.
המקבל מחזיר את ההגשה לפני שהכדור פוגע במגרש )חובט את חבטת ההחזרה מהאוויר(.
השחקן ”מושך“ או פוגע בכדור פעמיים בצורה מכוונת.
השחקן או כל ציוד שהשחקן משתמש בו על המגרש )כולל המחבט) נוגעים ברשת ,ברצועת הרשת ,במקל
היחידים או במגרשו של היריב בזמן שהכדור נמצא במשחק.
השחקן נוגע בכדור לפני שהכדור עבר את הרשת.
כדור הנמצא במשחק נוגע בשחקן או בן זוגו או כל דבר שהשחקן  /בן זוגו לובשים.
כדור הנמצא במשחק נוגע במחבט השחקן כשאינו נמצא בידו של השחקן.
בזוגות ,שני השחקנים נוגעים בכדור בזמן ההחזרה.
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החזרה חוקית
חבטת ההחזרה חוקית בכל אחד מהמקרים הבאים:
•
•
•
•
•
•

הכדור הנחבט פוגע ברשת  /רצועת רשת  /מקל יחידים ונכנס לתוך מגרש הנכון.
כדור הנחבט בצורה חוקית למגרש הנכון מסתובב מעל הרשת וחוזר למגרש של השחקן החובט.
כדור הנחבט בזווית עובר מצידה של הרשת(מעל או מתחת לגובה הרשת) ונוחת במגרש הנכון.
הכדור הנחבט עובר בפער שבין קורת הרשת למקל היחידים (מבלי לגעת בהם) ונוחת במגרש הנכון.
לאחר שחבט בכדור בצורה חוקית ,החובט סיים את תנועת החבטה מעבר לרשת.
הכדור שנחבט פוגע בכדור אחר הנמצא במגרש הנכון מלפני תחילת הנקודה.

פרק ג'  -אירועים חריגים
הפרעה למשחק ()Hindrance
במידה ושחקן גורם להפרעה מכוונת ליריבו אותו השחקן יפסיד את הנקודה ,מאידך ,השחקנים יחזרו על הנקודה
באם ההפרעה מהיריב הייתה בלתי מכוונת או אם נגרמה הפרעה למשחק שלא בשליטתם או אשמתם השחקנים.
הפרעה בלתי מכוונת שניה של שחקן בזמן משחק תיחשב למכוונת והשחקן יפסיד את הנקודה.

תיקון טעויות ()Correcting errors
כלל מנחה  -באם התגלתה טעות (בכל אחת מסוגי הטעויות להלן) ,כל הנקודות ששוחקו לפני שהטעות התגלתה
יהיו תקפות.
.1

.2

.3

.4

במהלך משחקון רגיל או שובר שוויון ,במידה והשחקן מגיש מהצד הלא נכון (מצד היתרון במקום מצד
השוויון) הטעות תתוקן ברגע שהתגלתה והשחקן יגיש מהצד הנכון לפי התוצאה ,פסילת הגשה שנעשתה
מהצד הלא נכון -תקפה.
במהלך משחקון רגיל או שובר שוויון ,במידה והשחקן מגיש מהחצי הלא נכון של המגרש ,הטעות תתוקן
ברגע שהתגלתה והשחקן ישוב להגיש מחציו הנכון של המגרש ,פסילת הגשה שנעשתה מהחצי הלא
נכון -תקפה.
במידה והשחקן מגיש שלא בתורו במהלך משחקון רגיל -ההגשה תעבור לשחקן שאמור היה להגיש,
פסילת הגשה שחבט היריב לא תיחשב ,פסילת הגשה בין בני זוג (בזוגות) -תיחשב .במידה ושחקן הגיש
שלא בתורו משחקון שלם ,סדר ההגשה יישאר כפי שהוא והחלפת הכדורים תתבצע משחקון אחד מאוחר
יותר לפי סדר החלפת הכדורים שהוסכם בתחילת המשחק (סעיף .)9
במידה והשחקן מגיש שלא בתורו במהלך שובר שוויון ,אם הטעות התגלתה לאחר ששוחקו מספר זוגי של
נקודות הטעות תתוקן מיד ,אם הטעות התגלתה לאחר מספר אי זוגי של נקודות ,סדר ההגשות יוותר כפי
שהוא ולא יוחזר לסדר המקורי .פסילת הגשה של היריב לא תיחשב ,פסילת הגשה של בן הזוג (בזוגות)
תקפה.
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.5
.6

.7

.8

.9

במהלך משחקון רגיל או שובר שוויון במשחק זוגות ,במידה והתגלתה טעות בסדר הקבלה של בני הזוג,
הסדר יישאר עד סופו של המשחקון או שובר השוויון ויתוקן במשחקון הבא.
אם בשגגה ,במצב של  6:6התחיל שובר שוויון כאשר הוחלט שהמערכה תשוחק כ"מערכת יתרון" והטעות
התגלתה אחרי נקודה אחת ,הטעות תתוקן מיד והתוצאה תומר ל ,15:0-במידה והטעות התגלתה אחרי
הנקודה השנייה המערכה תמשיך כמערכה עם שובר שוויון.
אם בשגגה במצב של  6:6התחיל משחקון רגיל כאשר הוחלט שהמערכה תשוחק בשיטת "מערכת שובר
שוויון" והטעות התגלתה אחרי נקודה אחת בלבד ,התוצאה תומר ל ,1:0 -במידה והטעות התגלתה לאחר
הנקודה השנייה ,המערכה תמשיך עד לתוצאה  8:8ואז ישוחק שובר שוויון ,במידה והתוצאה 9:7 /8:6
המערכה הסתיימה.
אם בשגגה במצב בו היה אמור להתחיל שובר שוויון עד  10נקודות מתחילה "מערכת יתרון" או "מערכת
שובר שוויון" והטעות התגלתה אחרי נקודה אחת בלבד ,התוצאה תתוקן ל 1:0-בשובר השוויון ,במידה
והטעות התגלתה לאחר הנקודה השנייה ,המשחק ימשך עד שאחד השחקנים או הזוג זכו בשלושה
משחקונים ואז במשחק כולו ,או עד שהתוצאה תגיע ל 2:2-במשחקונים ואז ישוחק שובר השוויון .אם
המשחק נמשך לאחר  2:2המערכה תמשך כ"מערכת שובר שוויון".
אם לא התבצעה החלפת כדורים לאחר מספר המשחקונים או המערכות שנקבע מראש ,הטעות תתוקן
כך שהשחקן או הזוג שאמור היה להגיש עם כדורים חדשים יקבלו אותם בסדר ההגשה ,לאחר תיקון
הטעות סדר ההחלפה יישאר כפי שהוא עכשיו .אם בשגגה הכדורים הוחלפו משחקון אחד מוקדם מידי,
נחליף אותם שוב בתחילת המשחקון הבא.

פרק ד'  -ניהול זמנים
משחק רציף
.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

כעקרון ,משחק הטניס יהיה רציף מהרגע שבו הוא מתחיל (כשההגשה הראשונה במשחק מוגשת) ועד
שהמשחק מסתיים.
בין נקודה לנקודה בתוך משחקון מותרת לכל היותר הפוגה של  20שניות (בחלק מהתחרויות מותרות 25
שניות) ,חוק זה חל על המגיש ,על המקבל לשחק לפי קצב המגיש ולהיות מוכן בזמן סביר.
בהחלפת צדדים ,פרט לאחר המשחקון הראשון בכל מערכה או בהחלפות צדדים בשובר שוויון ,תתקיים
הפסקה של  90שניות לכל היותר אשר ימדדו מסיום הנקודה האחרונה במשחקון שלפני ההחלפה לבין
ההגשה הראשונה במשחקון הראשון לאחר ההחלפה (קריאת  TIMEלאחר  60שניות).
בסוף כל מערכה תתקיים הפסקה של  120שניות לכל היותר אשר ימדדו מסיום הנקודה האחרונה
במערכה שהסתיימה לבין ההגשה הראשונה במערכה הבאה (קריאת  TIMEלאחר  90שניות).
אם מסיבה כלשהי שלא בשליטת השחקן ,נגרם נזק לציודו (ביגוד ,נעליים וכ"ו) -חוץ מהמחבט ,יינתן
לשחקן זמן סביר לפתור את הבעיה.
לא יינתן לשחקן זמן נוסף להתאושש פיזית ,עם זאת ,שחקן שסובל מבעיה רפואית הניתנת לטיפול הוא
זכאי לקבל פסק זמן רפואי שאורכו  3דקות (פירוט בחוק פסק זמן רפואי) ,בנוסף מותרות הפסקות שירותים
 /החלפת ביגוד בזמנים מסוימים במשחק (פירוט בחוק הפסקות שירותים והחלפת ביגוד).
במידה ושורר עומס חום ובהתאם לחוקי התחרויות השונות השחקנים יהיו זכאים להפסקה בת  10דקות
בין המערכה השנייה והשלישית במשחק של הטוב מ 3-מערכות (לא תהיה הפסקה לפני מערכה סופית
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סופר טייברק) או בין המערכה השלישית והרביעית במשחק של הטוב מ 5-מערכות (פירוט בחוק עומס
חום).
 .8במידה ושורר עומס חום כבד ובהתאם לחוקי התחרויות השונות המשחק עלול להיעצר עד לירידה
בטמפרטורה ובהתאם להחלטת השופט הראשי (פירוט בחוק עומס חום).

הפסקות שירותים והחלפת ביגוד
שחקן רשאי לבקש אישור לצאת מן המגרש לצורך הפסקת שירותים או החלפת לבוש (החלפת לבוש לנשים בלבד).
הפסקת השירותים איננה מוגבלת בזמן מוגדר וצריכה להימשך זמן סביר .רצוי כי הפסקת השירותים תילקח
בהפסקה שבין המערכות (בתחרויות נוער ההפסקה תהיה בין מערכות בלבד).
הפסקה להחלפת הלבוש תילקח בהפסקה שבין המערכות בלבד.
במ שחק יחידים כל אחד מהשחקנים רשאי לקבל הפסקת שירותים אחת במשחק של הטוב מ 3-מערכות ושתי
הפסקות שירותים המשחק של הטוב מ 5-מערכות.
במשחקי זוגות כל אחת מן הקבוצות רשאית לקבל  2הפסקות .אם שני בני הזוג יוצאים להפסקה ביחד הדבר יחשב
כהפסקה אחת.
בכל פעם ששחקן עוזב את המגרש הדבר יחשב לאחת מההפסקות המותרות ,ללא קשר להתנהלות בן זוגו .כל
הפסקת שירותים שנלקחת לאחר תחילת החימום נחשבת לאחת מן ההפסקות המותרות.

כל הפסקה נוספת מעבר להפסקות המותרות תאושר ,אך במקביל יסתכן השחקן בענישה תחת סדר הענישה של
קוד המשמעת (עיכוב משחק מכוון ) .שחקן שינצל לרעה את האפשרות לצאת מהמגרש להפסקה עלול יהיה
להיענש תחת סדר הענישה של קוד המשמעת בהתנהגות בלתי ספורטיבית.

השהייה ודחיית המשך המשחק ,זמני מנוחה בין משחקים
שופט רשאי להשהות זמנית את המשך המשחק אם קיימים תנאים סביבתיים המצריכים זאת ,דחייה בשל חושך
צריכה להיעשות לאחר סיום המערכה או לאחר מספר זוגי של משחקונים ששוחקו בתוך המערכה ובתיאום עם
השופט הראשי בלבד.
במידה והמשחק נעצר יתקיים חימום מחדש:
•
•
•

השהייה של  0-15דקות במשחק לא תזכה את השחקנים בחימום מחדש.
השהייה של  15-30דקות תזכה את השחקנים ב 3-דקות של חימום מחדש.
השהייה של יותר מ 30-דקות תזכה את השחקנים ב 5-דקות של חימום מחדש.

זמני מנוחה בין משחקים  -שחקנים המשחקים יותר ממשחק אחד ביום יזכו למנוחה בין משחקיהם ,אורך
המנוחה יחושב באופן הבא:
•

שחקן שמשחקו ארך פחות משעה יזכה למנוחה של עד חצי שעה.
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•
•
•

שחקן שמשחקו ארך בין שעה לשעה וחצי יזכה למנוחה של עד שעה.
שחקן שמשחקו ארך למעלה משעה וחצי יזכה למנוחה של עד שעה וחצי.
שחקן שמשחקו ארך למעלה משעתיים יזכה למנוחה של עד שעתיים (בנוער בלבד).

פסק זמן רפואי )Medical time out (MTO
מצב רפואי  -מצב בו שחקן סובל מפגיעה פיזית ,פציעה בשרירים ,בשלד או חולי ומצריך הערכה רפואית ו/או טיפול
רפואי ע"י הפיזיותרפיסט  /רופא התחרות בזמן החימום או המשחק עצמו.

מצב רפואי הניתן לטיפול:
•
•

מצב רפואי דחוף  -התפתחות פתאומית של מצב רפואי בזמן החימום או המשחק המצריך טיפול רפואי
מידי.
מצב רפואי לא דחוף  -התפתחות הדרגתית או החמרה של מצב רפואי קיים המאפשר טיפול בהפסקה
הקרובה במשחק.

מצב רפואי שלא ניתן לטיפול:
•
•
•
•
•

מצב רפואי שלא ניתן לטפל בו כיאות או שאין דרך לטפל בו בזמן המוקצב לטיפול רפואי במשחק.
מצב רפואי (הכולל סימפטומים) שלא החמיר או נגרם כתוצאה מהחימום או מהמשחק.
עייפות כללית של השחקן.
מצב רפואי שע"מ לטפל בו השחקן יזדקק לעירוי או זריקה (למעט חולי סכרת עם אישור .)ITF
מצב רפואי שע"מ לטפל בו השחקן יזדקק למסכת חמצן (למעט עם אישור .)ITF

אבחון רפואי בזמן חימום או בזמן משחק Medical evaluation
שחקן רשאי לבקש ,דרך השופט ,שבעצירה הבאה במשחק (החלפת צדדים  /סוף מערכה) יגיע למגרש
פיזיותרפיסט ע"מ לאבחן את מצבו הרפואי .רק אם התפתח מצב רפואי דחוף שמצריך קריאה מיידית של
הפיזיותרפיסט יופסק המשחק.
מטרת האבחון היא לקבוע באם מצבו הרפואי של השחקן ניתן לטיפול ולקבוע אם לטפל מייד או בהפסקה הקרובה.
על האבחון לארוך זמן סביר המאזן בין בריאותו של השחקן ובין המשכיותו של המשחק .נתון להחלטתו של
הפיזיותרפיסט אם האבחון יערך מחוץ לתחומי המגרש ,אם הפיזיותרפיסט החליט שלא ניתן לטפל במצב הרפואי
ניידע את השחקן שאינו רשאי לקבל טיפול.
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טיפול רפואיMedical treatment -
לאחר שהפיזיותרפיסט איבחן את מצבו הרפואי של השחקן והחליט כי השחקן רשאי לקבל טיפול רפואי ובאישור
שופט ,הטיפול יתרחש בהחלפת הצדדים הבאה או בסוף המערכה אלא אם הפיזיותרפיסט קבע כי התפתח מצב
רפואי דחוף המצריך טיפול מיידי.
פסק הזמן הרפואי (הטיפול) מתחיל רק כאשר הפיזיותרפיסט מוכן ומתחיל את הטיפול עצמו ,הטיפול יכול
להתרחש מחוץ לתחומי המגרש .אורכו של הטיפול הוא  3דקות ,בתחרויות עם פרס כספי של עד  25,000$השופט
הראשי רשאי להאריך את הטיפול.
שחקן רשאי לקבל טיפול רפואי אחד בלבד לכל פציעה נפרדת ,כל סוגי התחלואה הקשורים בפגיעת חום
(התייבשות או מכת שמש) יחשבו כמצב רפואי שניתן לטפל בו פעם אחת .פגיעות במערכת השלד או השריר אשר
משפיעות או מקרינות על איברים הקשורים אליהם יחשבו כפגיעה אחת ועל כן יטופלו פעם אחת בלבד.
במקרים בהם ישנו ספק אם המצב הרפואי דחוף או לא ,החלטתו של הפיזיותרפיסט תהיה סופית (ניתן להתייעץ
עם רופא התחרות במידה והוא נוכח).
שחקן רשאי לקבל שני טיפולים רצופים לכל היותר בתנאי שהוא סובל משתי פציעות נפרדות .בנוסף לכל טיפול
רפואי של  3דקות שחקן רשאי לקבל שני טיפולים במהלך עצירה במשחק (החלפת צדדים  /סוף מערכה).
התכווצויות שרירים
שחקן זכאי לטיפול בהתכווצויות שרירים אך ורק בזמן החלפת צדדים או בסוף מערכה ,שחקנים אינם רשאים לקבל
פסק זמן רפואי עבור התכווצויות שרירים .במידה והפיזיותרפיסט קבע כי התכווצויות השרירים נובעות כתוצאה
מהתייבשות או מכת שמש הטיפול בהן יהיה חלק מהטיפול הכולל בפגיעת חום.
שחקן שעצר את המשחק בטענה שהוא סובל ממצב רפואי דחוף אך הפיזיותרפיסט קבע כי מדובר בהתכווצות
שרירים חייב לשחק מייד ,במידה והשחקן לא יכול להמשיך ביכולתו לוותר על הנקודות או המשחקונים עד להפסקה
הקרובה במשחק (בהחלפת צדדים  /בסוף מערכה) על מנת לקבל טיפול ,שחקן זכאי לשני טיפולים באורך מלא
של ההפסקה והם לא חייבים להיות רצופים.
ענישה
לאחר השלמתו של האבחון ופסק הזמן הרפואי על השחקן לשוב לשחק במהירות האפשרית ,מהרגע בו השחקן
סיים להתארגן לאחר הטיפול עליו לשחק תוך  30שניות ,על עיכוב מכוון בחזרה למשחק השחקן ייענש תחת קוד
ההתנהגות על עיכוב המשחק ,במידה והשופט מחליט כי השחקן ניצל לרעה את פסק הזמן הרפואי השחקן עלול
להיענש תחת קוד התנהגות בלתי ספורטיבית.
דימום
במידה ושחקן מדמם המשחק ייעצר מייד ,הפיזיותרפיסט יקרא למגרש ויבצע אבחון וטיפול ,אם ישנו צורך בפסק
זמן רפואי הפיזיותרפיסט יחליט על כך .במידה וישנו צורך אורכו של פסק הזמן הרפואי לטיפול בדימום יארך  5דקות,
במידה וישנו דם על המגרש הוא ינוקה כראוי לפני שהמשחק ימשיך.
הקאות
במידה ושחקן מקיא במגרש או מחוצה לו הוא רשאי לבקש פסק זמן רפואי ,הפיזיותרפיסט יקבע אם ניתן לטפל או
לא ,במידה ויש קיא על המגרש הוא ינוקה כראוי לפני שהמשחק ימשיך.
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חוסר יכולת להמשיך
אם עולה חשש כי שחקן אינו יכול להמשיך במשחק ,בעקבות מצב גופני (פיזי או נפשי) או אם השחקן מהווה סיכון
בריאותי רציני לשחקנים אחרים ,שופטים ,צוות התחרות או הצוות המארגן יש ליצור קשר עם רופא תחרות ע"מ
לסייע לשחקן ,אם מקרה שכזה מתעורר במהלך משחק על השופט ליצור קשר מייד עם הפיזיותרפיסט או רופא
התחרות.
על רופא התחרות לספק לשחקנים בתחרות את מיטב השירותים הרפואיים האפשריים ,עליו למנוע את סיכונו של
הטניסאי עצמו וכל מצב בו מצבו הבריאותי של הספורטאי עלול לסכן אחרים.
כל מפגש בריאותי בין הרופא והשחקן יעשה בפרטיות תוך הקפדה על חיסיון רפואי מלא וימנע מידע מכל גורם
שלישי ללא הסכמתו המפורשת של השחקן .אם רופא התחרות מחליט כי מצבו הרפואי של השחקן אינו מאפשר
לו להתחרות בבטחה עליו להודיע על כך לשופט הראשי ולחלוק עימו מידע רלוונטי אותו הסכים השחקן לחלוק,
כשהשופט הראשי מודע למצבו הרפואי של שחקן וכאשר השחקן מסכן את בריאותו או את בריאות הסובבים אותו
הוא רשאי להביא לפרישתו של השחקן מהתחרות ,השופט הראשי יפעל בשיקול דעת ובדיסקרטיות ועליו לקבל את
ההחלטה המיטבית להמשך קיומה של התחרות או המשחק בביטחה ובין בריאות השחקן והסובבים.
אם חל שיפור משמעותי במצבו הרפואי של שחקן שפרש ובאישור רופא התחרות או הפיזיותרפיסט שחקן רשאי
להמשיך להתחרות באירוע אחר בתחרות (פרישה במהלך משחק זוגות והמשך השתתפות בתחרות יחידים).

פרק ה'  -תנאי מזג אוויר חריגים
עומס חום ותנאי מזג אויר קיצוניים
תנאי חום קיצוניים מוגדרים על ידי איגוד הטניס הבינלאומי בעזרת שני מדדים שונים– ( WGBTמכשיר למדידת
עומס חום) וחישוב עומס חום (שקלול של הטמפרטורה והלחות היחסית) .לתנאי חום קיצוניים יכולים להיות שתי
השלכות על תחרות טניס  -שינוי שיטת המשחקים או דחייה  /ביטול המשחקים.
שינוי בשיטת המשחקים כתוצאה מעומס חום
במידה וטמפרטורת ה  - WGBTעוברת את  30.1מעלות צלזיוס ,או שחישוב עומס החום עובר את  34מעלות צלזיוס,
תשונה שיטת המשחקים כדלקמן:
במידה ותנאי החום עברו את הטמפרטורה הקבועה בחוק לפני תחילת המשחק או במהלכו ,תותר לשחקנים
הפסקה של  10דקות בין המערכה השנייה לשלישית (במשחקים התקיימים בשיטת הטוב משלוש מערכות עם
שובר שוויון בלבד) .במידה ואף אחד מהשחקנים מעוניין בהפסקה ,המשחק ימשיך ללא ההפסקה.
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במהלך ההפסקה בת  10הדקות חלים התנאים הבאים:
•
•

•
•
•

איסור על אימון (.)coaching
איסור על טיפול רפואי או הערכת מצב רפואית ,אלא בהסכמה מראש של השופט הראשי (שתינתן רק
במידה והבקשה לטיפול נעשתה לפני סוף המערכה) .עם זאת ,התאמה של טיפול רפואי שכבר נעשה
מורשית במהלך ההפסקה.
מיד לאחר סיום ההפסקה על השחקנים לחזור למשחק ,שחקן שיתעכב לחזור למגרש ולהמשיך את
המשחק לאחר ההפסקה ייענש במסגרת עיכוב משחק שלא בכוונה תחילה (.)time violation
לאחר ההפסקה לא יהיה חימום מחדש.
מיד לאחר ההפסקה לא תינתן אפשרות לקחת הפסקת שירותים או החלפת בגדים.

דחייה או ביטול משחקים כתוצאה מעומס חום קיצוני
במידה וטמפרטורת ה  WGBT -עוברת את  32.2מעלות צלזיוס ,או שחישוב עומס החום (שקלול של טמפרטורה
ולחות) עוברת את  40.1מעלות צלזיוס יושעו המשחקים בתחרות.
במידה ותנאי החום עברו את הטמפרטורה הקבועה בחוק לפני תחילת המשחק ,המשחקים יושעו עד
שהטמפרטורה תרד אל מתחת לרף הקבוע .באם תנאי החום עברו את הטמפרטורה הקבועה בחוק בזמן משחק,
המשחק יושעה בסיום המשחקון המשוחק באותו רגע בו עברה הטמפרטורה את הרף .ברגע שבו הטמפרטורה
יורדת בחזרה אל מתחת לרף הקבוע בחוק השופט הראשי ייתן לשחקנים זמן סביר להתכונן לחידוש המשחק.
האחריות למדידת  /בדיקת עומס החום היא של השופט הראשי  /אדם מטעמו בלבד והוא יעשה זאת מספר פעמים
במשך היום ,לפני תחילת המשחקים ובכל שעה -שעתיים במשך היום.
ברקים
על השופט הראשי  /אדם מטעמו להיות קשובים לתחזית מזג האוויר בנוגע לברקים .לשופט הראשי נתונה הסמכות
להשעות את המשחקים מיידית בהינתן ומתרחשת סופת ברקים בקרבת מקום .על כל האנשים באתר התחרות
לתפוס מחסה מיידית .המשחקים לא יתחדשו עד לפחות  30דקות מרגע מכת הברק האחרונה שנראתה או הרעם
האחרון שנשמע.

16

פרק ו'  -כללי התנהגות

קוד ההתנהגות לשחקניםCode of Conduct -
כאשר השחקן נמצא במקום התחרות בזמן משחק או בין משחקים עליו להתנהג באופן מקצועי ,מקום התחרות
כולל את המלונות בהם לנים השחקנים ,הסעות רשמיות או כל פעילות רשמית אותה מארגנת התחרות.
עמידה בלוחות זמנים – :Punctuality
המשחקים יתחילו אחד אחרי קודמו באופן עוקב ובהתאם לתכנית המשחקים ( ,)order of playתוכנית המשחקים
תפורסם כך שהיא ברורה ונגישה באזור המנוחה של השחקנים ועל לוח המודעות הרשמי ,על השחקנים להיות
מוכנים למשחק שלהם כאשר הם נקראים ובהתאם לתכנית המשחקים .שחקן אשר יאחר ביותר מ 15-דקות עלול
להיפסל מהתחרות בהתאם לשיקול דעתו של השופט הראשי.
לבוש וציוד:
על כל השחקנים להתלבש ולהצטייד באופן מקצועי ,נקי ומקובל.
תלבושת  -שופט הכיסא או השופט הראשי עלולים להורות לשחקן אשר יופיע למשחק בתלבושת שאינה תקינה
להחליף את פריט הלבוש שאינו עומד בקנה אחד עם התקנות ,שחקן אשר אינו יוכל לספק תלבושת תקנית עלול
להיפסל (לכל מסגרת תחרותית יש מגבלות לבוש שונות המופיעות בספר התקנות הרלוונטי).
תלבושת בלתי תקינה -סווטשרט ,מכנסי חדר כושר  /ריצה ,שמלת ערב ,טי -שרט או כל ביגוד שאינו ביגוד טניס,
אין ללבוש ביגוד מסוג זה בזמן המשחק או בזמן החימום שלפני המשחק.
נעליים  -על השחקנים לנעול נעלי טניס ,נעליים אלה לא יגרמו נזק למגרש .השופט הראשי יכול לקבוע באם נעליים
ששחקן נועל אינן מתאימות או גורמות נזק למשטח.
נעליים למשטח דשא  -כאשר התחרות משוחקת על מגרש דשא על השחקנים לנעול נעליים מותאמות למשטח
הדשא.
נעליים למשטח חימר  -כאשר התחרות משוחקת על מגרש חימר על השחקנים לנעול נעליים מותאמות למשטח
חימר ,חל איסור לנעול נעליים המתאימות למשטח דשא על משטח החימר.

עיכוב משחק שלא בכוונה תחילה:Time Violation -
כאשר שחקן עובר על חוק המשחק הרציף בצורה שאינה נתפסת כמכוונת הוא עלול להיענש במסגרת הTime -
 , Violationכאשר שחקן עובר על הזמן המותר בין אם הוא מגיש או מקבל עונשו יהיה אזהרה ,לאחר מכן אם אותו
שחקן הוא המגיש הוא יקבל עו נש של הפסד הגשה ,כלומר יפסיד את ההגשה הראשונה בלבד אם איחר בין
הנקודות או את השנייה אם איחר בין ההגשות שלו עצמו.
אם שחקן קיבל אזהרה וכעת הוא המקבל הוא יקבל עונש נקודה .שחקן לא יקבל שני  time violationברצף ,במידה
והתעכב בפעם השנייה ברציפות ייענש השחקן במסגרת קוד המשמעת .במידה ושחקן מאחר לאחר הפסקה בת
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 10דקות (עומס חום) הוא ייענש ב time violations -ברציפות (אזהרה  /נקודה ,ולאחר מכן נקודה נוספת בכל
פעם עד שיחזור למגרש)
סדר הענישה:
א .אזהרה  /הפסד הגשה
ב .נקודה
ג .נקודה

עבירות על קוד המשמעת של חוקי הטניס Code Violation -
שחקן העובר על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס עלול להיענש ,הסמכות הראשונית להענשת שחקן היא שופט
הכיסא  /המשקיף והם רשאים לקרוא לשופט הראשי להתייעצות .במשחק זוגות אם אחד מבני הזוג נענש ,העונש
הוא לשני בני הזוג .במצב של עונש נקודה  /עונש משחקון ,הנקודה או המשחקון יתווספו ליריב ולא יגרעו מהשחקן
שעבר על קוד המשמעת.
סדר הענישה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

אזהרהCode violation (CV)- warning -
עונש נקודהCV- point penalty -
עונש משחקוןCV- game penalty -
עונש משחקון  /פסילהCV- game penalty / default -
עונש משחקון  /פסילהCV- game penalty / default -

עיכוב משחק בכוונה תחילה:Delay of game -
כאשר שחקן מעכב את המשחק בכוונה תחילה ,כתוצאה ממצב רפואי או שהשחקן אינו חוזר למגרש בזמן המותר.
שפה בוטה:Audible obscenity -
שימוש במילים גסות או מילים היכולות להיתפס כפוגעניות ייחשב כעבירה על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס
ויגרור ענישה בהתאם לכך ,תחת קטגוריה זו נופלות כל הגסויות אשר לא מכוונות לישות ספציפית אך מכילות אופי
פוגעני.
תנועה גסה :Visible obscenity -
ביצוע תנועות גסות או תנועות העלולות להתפרש כגסות במהלך משחק ייחשב כעבירה על הקוד המשמעתי של
חוקי הטניס ויגרור ענישה בהתאם לכך ,התנועה יכולה להיעשות ע“י השחקן תוך כדי שימוש בידיו או המחבט.
פוגעניות מילולית:Verbal abuse -
שימוש במילים גסות או בביטוי העלול להיתפס כפוגע בצורה מכוונת כנגד ישות ספציפית במהלך המשחק ייחשב
כעבירה על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס ויגרור ענישה בהתאם ,ישות ספציפית היא שופט ,שחקן ,צופה ,מאמן,
צופה או כל אדם אחר.
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פגיעה פיזית:Physical abuse -
פגיעה פיזית בשחקן ,מאמן ,צופה ,שופט או כל אדם אחר במהלך המשחק תחשב כעבירה על הקוד המשמעתי
של חוקי הטניס ותגרור ענישה בהתאם לכך .לצורך החוק ניתן לדייק ולומר כי תחת הגדרתו נכללת כל ”נגיעה לא
מאושרת“ בישות כלשהי במהלך המשחק.
פגיעה בכדור:Ball abuse -
התייחסות לכדור בצורה אלימה ,פזיזה או מסוכנת במהלך המשחק תחשב כעבירה על הקוד המשמעתי של חוקי
הטניס ותגרור ענישה בהתאם לכך .חוק זה אינו כולל מקרים בהם הכדור נחבט בצורה אגרסיבית כתוצאה מניסיון
לגיטימי של שחקן לזכות בנקודה.
פגיעה במחבט או ציוד:Racket abuse -
פגיעה אלימה במחבט או בציוד ע“י שחקן במהלך המשחק תחשב כעבירה על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס
ותגרור ענישה בהתאם .כדוגמא לעבירה שכזאת ניתן לראות שבירה של המחבט או ציוד אחר בכעס או פגיעה
מכוונת ואלימה ברשת או באביזר קבוע הנמצא במגרש.
אימון ומאמנים:Coaching and coaches -
קבל ת תדרוך מן המאמן במהלך המשחק תחשב כעבירה על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס ותגרור ענישה
בהתאם .לצורך חוק זה ,כל תקשורת ,מילולית או ויזואלית בין המאמן  /מלווה לשחקן במהלך המשחק ייחשבו
כתדרוך .כמו כן ,תחת הגדרת חוק זה נכלל האיסור של המאמן או המלווה של השחקן לעבור על אחת מן העבירות
האחרות על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס .עבירה שכזו תחשב גם כן לעבירה של השחקן על הקוד המשמעתי
ותגרור ענישה בהתאם.

התנהגות בלתי ספורטיבית:Unsportsmanlike conduct -
התנהגות בלתי ספורטיבית של שחקן במהלך המשחק תחשב לעבירה על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס ותגרור
ענישה בהתאם .לצורך החוק תוגדר התנהגות בלתי ספורטיבית כהתנהגות בעלת אופי פוגע או גס אשר לא מוצאת
את הגדרתה באף אחת מן העבירות האחרות על הקוד המשמעתי או שילוב של מספר עבירות קוד ההתנהגות
ברצף.
ניסיון לנצח:Best efforts -
שחקן שהתנהגותו על המגרש מעידה מעבר לספק ברור כי אינו מנסה לנצח את המשחק ייחשב כעובר על הקוד
המשמעתי של חוקי הטניס יוענש בהתאם .יש לעשות שימוש מושכל בחוק זה ולהביאו לכלל שימוש אך ורק כאשר
התנהגות השחקן על המגרש אינה משאירה מקום לספק באשר להתייחסותו למשחק ,יש לדווח לשופט הראשי
לפני השימוש בחוק זה.
עזיבת המגרש:Leaving the court -
עזיבת המגרש ללא אישור אינה עבירה על הקוד המשמעתי בפני עצמה אך פעולה זו עשויה יכולה להביא לענישה
בהתאם לקוד המשמעתי ,במידה ושיקול הדעת של השופט מצדיק ענישה שכזאת .במקרים קיצוניים על השופט
האחראי על המשחק לקרוא לשופט הראשי שעשוי להחליט לפסול את השחקן העובר את העבירה.
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פסילה מיידית:Immediate default -
השופט הראשי בלבד רשאי לפסול שחקן בעקבות עבירה על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס במידה והוא מוצא
את העבירה כמצדיקה את הפסילה .על שופט המשחק להפסיק את המשחק מיד לאחר שהתבצעה העבירה
שעלולה להביא לפסילה מיידית ולהודיע על כך לשופט הראשי על מנת שיקבל את ההחלטה המתאימה.
סוגי עבירות משמעת העלולות לגרום לפסילה מיידית:
•
•
•
•
•

פוגעניות מילולית חמורה.
התנהגות בלתי ספורטיבית חמורה.
פגיעה של כדור  /מחבט  /ציוד באדם הגורמת לנזק ,שלא בכוונה תחילה.
ניסיון לפגוע באדם אחר בכוונה תחילה.
פגיעה פיזית.

פרק ז'  -טניס בכיסאות גלגלים
חוקי טניס לכיסאות גלגלים
במשחק הטניס בכיסאות גלגלים נעשה שימוש בחוקת הטניס של ה ITF-למעט השינויים הבאים:
.1
.2
.3

.4

.5

חוק שתי הקפיצות -במשחק הטניס בכיסאות גלגלים מותרות שתי קפיצות של הכדור ועל השחקן לחבוט
בכדור לפני הקפיצה השלישית ,הקפיצה השנייה של הכדור יכולה להיות בתוך תחומי המגרש או מחוץ לו.
כיסא הגלגלים נחשב לחלק מגופו של השחקן וכל החוקים התקפים לגופו של השחקן תקפים גם לכיסא
הגלגלים.
ההגשה תתבצע באופן הבא :מיד לפני תחילת תנועת ההגשה ,המגיש יהיה נייח לחלוטין ,למגיש מותרת
דחיפה אחת של כיסא הגלגלים לפני החבטה בכדור .חוקי פסילת הפסע ( )foot faultתקפים ומתייחסים
אל כיסא הגלגלים ,במידה ושחקן בקטגוריית קוואד אינו יכול להגיש באופן רגיל השחקן עצמו או מישהו
מטעמו יכול להכין לו את הכדור עבור ההגשה גם בהקפצת הכדור על המגרש ,במידה ושחקן משתמש
בשיטה זו הוא חייב להשתמש בה לאורך כל המשחק.
שחקן מפסיד נקודה :השחקן לא חבט את הכדור למגרש הנכון לפני שקפץ בפעם השלישית ,או אם
השחקן נוגע עם גפיו התחתונות בגלגל או במגרש בזמן ההגשה ,בזמן חבטה ,לתזוזה במגרש ,עצירה או
בכל זמן אחר בזמן הנקודה ,או אם השחקן מתרומם מן הכיסא בזמן חבטה (חייב להיות מגע של שני
הישבנים עם הכיסא בזמן חבטה).
כיסא הגלגלים חייב לעמוד בתקנות הבאות :מותר לכיסא להיות בנוי מכל חומר בתנאי שאינו מסנוור או
גורם להפרעה ליריב ,לגלגלים מותר שתהיה טבעת אחת בלבד המשמשת לדחיפת הכיסא ,אסור שיהיו
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.6
.7
.8
.9

בכיסא התקנים מכאניים כמו ידיות ,בלמים ,סוללות או הילוכים אשר נותנים לשחקן יתרון שאינו הוגן
להנעת הכיסא ,אסור שהכיסא יגרום לנזק למשטח המגרש או יותיר עליו סימנים שלא ניתן להסיר.
גובהו של הכיסא יהיה מקובע (כולל הריפוד) ומותר להשתמש ברצועות לקיבוע.
לשחקנים אשר עומדים בתקן ה ITF-מותר להשתמש בכיסא גלגלים ממונע ,המהירות המירבית לא תעלה
על  15קמ"ש בכל כיווני הנסיעה והוא יהיה בשליטה של השחקן בלבד.
שינויים מהותיים בכיסא הגלגלים מותרים אך ורק באישור ה ITF-ומסיבות רפואיות בלבד.
הנעת הכיסא בעזרת הרגל -אם מסיבה רפואית שחקן אינו מסוגל להניע את הכיסא בעזרת הידיים מותר
שימוש ברגל אחת ,אך עם זאת ,אסור שיהיה מגע של הרגל עם המגרש בזמן ההנפה שלפני החבטה,
בזמן החבטה ומתחילת תנועת ההגשה ועד שהכדור נחבט ,שחקן שעובר על חוקים אלה יפסיד את
הנקודה.

21

נספח לחוקת הטניס

תפקידו של השופט ואופן התנהלותו

Duties and Procedures

תוכן עניינים
פרק א'  -סוגי השופטים:
•
•
•
•
•

שופט ראשי
שופט כיסא
אחראי שופטים
שופט קו
משקיף

פרק ב'  -טיפול בערעורים על החלטות השופט:
•
•
•

שאלה על חוק  /שאלה על עובדה
שינוי קריאה Overrule / Correction -
בדיקת סימן כדור במגרש חימר

פרק ג'  -משחקים ללא שופט כיסא
•

ניהול משחק ללא שופט כיסא

פרק ד'  -קוד התנהגות לשופטים
פרק ה'  -שיפוט הטניס בישראל
•
•

ועד שופטי הטניס בישראל
רמות הכשרה של שופטים
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פרק א'  -סוגי השופטים:
שופט ראשיReferee / Supervisor -
השופט הראשי יכיר את כל חוקת הטניס על בוריה ,אחראי על בניית הלו"ז ,שיבוץ שופטים למגרשים  /משחקים,
יאשר או יפסול מגרשים לשימוש בעקבות מצבם ,אחראי על דחייה של משחקים בעקבות מזג אויר והחלת חוק מזג
אויר קיצוני ,אחראי בלעדי על פסילת שחקנים ,ניהול צוות השופטים ויפסוק בשאלות חוקה בתחרות ונמצא תמיד
במקום התחרות ולא ישמש כשופט כיסא.

שופט כיסא Chair Umpire -
שופט כיסא יכיר את כל חוקי הטניס על בוריים ,יגיע בלבוש הולם ובהתאם להנחיית השופט הראשי ,יברר את הגיית
שמות השחקנים ויגיע למגרש לפניהם עם כל הציוד הנדרש.
סדר פעולות השופט  -יבדוק את תקינות המגרש ,הימצאותם של מקלות יחידים בהתאם לצורך ,כיסאות לשחקנים
ושאר ציוד הכרחי לקיום המשחק ,בנוכחות שני השחקנים ובמרכז המגרש יערוך את הטלת המטבע ,יבדוק אם
ביגוד השחקנים הולם ומתאים לתקנות התחרות ,אחראי להימצאותם של כדורים למשחק וכדורים משומשים
במידת הצורך ,אחראי על כל שאלה על עובדה וקריאות הקו (במידה ואין שופטי קו) ותיקון קריאות שופטי הקו במידה
והייתה טעות ברורה ,יבקש החלה או הוצאה של שופטי קו מהמגרש במידת הצורך ,יהיה הפוסק הראשון בשאלות
חוקה ובמידה ואין הסכמה יקרא לשופט הראשי ,יכריז את התוצאה בסוף כל נקודה ויהיה אחראי על כל ההכרזות
הנוספות בזמן המשחק ,יכיר את המכשיר המשמש לעדכון התוצאות ואת כרטיס התוצאה (,)ITF Scorecard
האחראי היחידי לבדיקת הסימנים במגרשי חימר ,יעשה כל שביכולתו לשלוט בהפרעות מן הקהל ,יעזור וינחה את
ילדי הכדורים בהתאם לצורך ,אחראי על החלפת כדורים במועד שנקבע ועל השלמה של כדורים חסרים המתאימים
לכדורים שבמשחק ,על שופט הכיסא לדווח לשופט הראשי באם המגרש אינו מתאים למשחק בעקבות שינוי
בתנאים ,מסירת התוצאה לשופט הראשי בתום המשחק וידווח לו באם היו אירועים חריגים.

אחראי שופטיםChief -
בתחרויות בהן יש אחראי שופטים (בד"כ תחרויות גדולות מאוד) אחראי השופטים אחראי על גיוס השופטים לאירוע,
יכין את השופטים ויוודא שהם מכירים את חוקי התחרות הספציפיים ,אחראי על שיבוץ שופטי הכיסא ושופטי הקו
למשחקים ,יערוך פגישה יומית ויעלה דגשים בהתאם לצורך ,אחראי על הערכת הביצועים של השופטים בתחרות,
יסייע לשופט הראשי בהתאם לצורך ולא ישמש כשופט כיסא או שופט קו אלא באישור ה.ITF-

שופט קו  /קווןLine Umpire -
תפקיד הקוון בבסיסו הוא לעזור לשופט הכיסא ,בנוסף עליו להגיע בלבוש מתאים ודומה לשאר שופטי הקו ,יגיע
בזמן למגרש  ,יקרא ויסמן כדורים על הקו עליו הוא מוצב ולא יקרא או יחווה דעת על קריאות בקווים אחרים ,קריאות
הקוון והסימונים הם חוץ ( ,)outסימון טוב ( ,)inכדור מוסתר ( )unsightedופסילת פסע ( ,)foot faultידווח לשופט
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הכיסא אם ראה או שמע עבירה על תקנון המשמעת ע"י השחקנים ,ייתקן את עצמו מייד אם הבין שקרא קריאה
לא נכונה ,ילווה שחקן שיוצא לשירותים ויוודא שהוא לא עושה כל דבר אחר כשיצא מן המגרש וידווח לשופט הכיסא
בהתאם ,שופט הקו לא יתפוס או ימסור כדורים לשחקנים ,לא יחזיר או יתן מגבת לשחקן ,לא יעודד שחקנים ולא
יעזוב את המגרש ללא אישור משופט הכיסא.

משקיף Assistant Referee / Roving Umpire -
בתחרויות נוער ובחלק מהתחרויות המקצועניות נעשה שימוש במשקיפים ,כל משקיף אחראי על מספר מגרשים
ותפקידו לוודא שהמשקים מתנהלים באופן תקין ובהתאם לחוקים .על המשקיף להגיע למקום התחרות בזמן
המיועד לכך ע“י השופט הראשי ,באם לא התקבל מייל או הודעה אחרת מן השופט הראשי לפני התחרות יש לפנות
למשבץ הרלוונטי .יש להגיע בתלבושת השיפוט הרשמית אלא אם כן נמסר מידע אחר ע“י השופט הראשי ,השופט
הראשי יערוך פגישה לפני תחילת היום בה הוא יסביר על נהלי התחרות בקטגוריות השונות ויחלק את המגרשים
בין המשקיפים .במידה ויש שאלות יש לשאול אותן בפורום זה .ההגעה למגרשים תהיה לפני השחקנים ויש לבדוק
את תקינות המגרשים עליהם הוא אחראי -גובה הרשת ,מקלות יחידים ,כסאות לשחקנים ,שמשיות ,לכלוך ושאר
דברים מיותרים על המגרש .עם הגעת השחקנים המשקיף יבצע תדרוך קצר בנוכחות שני השחקנים ובמרכז
המגרש על תנאי המשחק ,מספר ה כדורים ,החלפת כדורים ,מיקום המשקיף במידה ומתעוררת בעיה ,הפסקות
שירותים וכ"ו ,יערוך את הטלת המטבע ויבדוק אם ביגוד השחקנים הולם ומתאים לתקנות התחרות.

בזמן המשחק
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בחירת העמדה הנוחה ביותר לתצפית על המגרשים שבאחריות המשקיף.
בדיקת התוצאה באופן תדיר.
רישום עבירות משמעת ואירועים מיוחדים והעברת המידע למשקיף מחליף.
קביעה ראשונית בנוגע להפסקות גשם  /טפטופים ואיסוף כדורים ותוצאה כולל צד המגיש במקרה של
ירידה מהמגרש.
תזמון פסקי זמן לפציעות והפסקות גשם ,חשוב לזכור שאם משחק מופסק בזמן החימום יש לשאול את
הזוכה בהגרלה באם הוא מעוניין לשנות את בחירתו עם החזרה למגרש מההפסקה.
שינוי  /תיקון קריאות לא נכונות של שחקנים והענשתם במקרה הצורך.
עדכון השופט הראשי בסוף כל משחק.
ניהול הזמנים במגרש (חימום ,חילופי צדדים וכ"ו).
לוודא שסובבים והקהל אינם מפריעים למשחקים.
טיפול בבעיות כלליות ,בקשות של שחקנים והשופט הראשי.
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פרק ב'  -טיפול בערעורים על החלטות השופט
שאלה על חוקQuestion of rule -
שאלה על חוק מוגדרת כמחלוקת המתעוררת בזמן משחק ופתרון המחלוקת נעוץ בהסבר או פירוש של חוק טניס
ספציפי מתוך חוקת הטניס ,חוקי התחרות הספציפית או קוד ההתנהגות לשחקנים .בזמן מחשק ,שופט הכיסא או
המשקיף יהיו הראשונים לפתור את המחלוקת ,במידה ושופט הכיסא או המשקיף אינם בטוחים או אם השחקן אינו
מסכים עם הפרשנות או ההחלטה של השופט במגרש ,ההחלטה הסופית היא של השופט הראשי בתחרות.
החלטת השופט הראשי היא סופית ואינה ניתנת לערעור.
לשחקן יש את הזכות לערער על החלטת השופט במגרש אם לדעתו השופט במגרש אינו צודק בהחלטתו לגבי
מחלוקת  /סיט ואציה חריגה במשחק ,על השחקן לפנות אל השופט הנוכח במגרש באופן מכבד ומקצועי ,לאחר
מכן השופט הנוכח במגרש יעצור את המשחק ויקרא לשופט הראשי ,כאשר השופט הראשי יגיע למגרש הוא יתעץ
ראשית עם השופט שנוכח במגרש אשר יסביר לשופט הראשי את המקרה ולאחר מכן עם השחקנים ויקבל את
החלטתו בהתאם לחוקים הרלוונטיים .כל ניסיון לפתור מחלוקת במגרש יעשה מהר ככל האפשר ומיד לאחר מכן
המשחק יחודש ללא דיחוי ותוך  25שניות מקריאת "."let’s play

שאלה על עובדהQuestion of fact -
שאלה על עובדה מוגדרת כמצב בו עולה שאלה בנוגע למה שקרה במצב או סיטואציה מסוימים בזמן משחק.
הקביעה של עובדה מוטלת אך ורק על השופט במגרש והיא מחייבת את השחקנים ואת השופט הראשי .שחקן
רשאי לדון עם השופט לגבי עובדה בתום נקודה אך חייב להמשיך לשחק תוך  25שניות מהרגע בו הסתיימה הנקודה
הקודמת ,לא ניתן לקרוא לשופט הראשי ואין זמן נוסף מעבר לזמן שבין הנקודות.

שינוי קריאהOverrule -
שופט הכיסא רשאי לתקן קריאה של שופט קו אך ורק במידה ושופט הכיסא בטוח מעבר לכל ספק ששופט הקו
טעה והטעות ברורה .שינוי  /תיקון הקריאה של שופט הקו תיעשה מיד לאחר ששופט הקו טעה .קשה להגדיר טעות
ברורה ,לצורך העניין ,שופט הכיסא חייב להיות בטוח מעבר לכל ספק שקריאתו של שופט הקו אינה נכונה .כדי
לתקן סימון " "INשל שופט קו על שופט הכיסא לראות רווח ברור בין הקו והכדור ,על מנת לתקן קריאת " "OUTאו
" "FAULTשל שופט הקו ,שופט הכיסא חייב לראות את כדור על הקו או בתוך המגרש ,פסילת פסע (" FOOT
 )" FAULTברורה שלא נקראה ע"י שופט הקו תיקרא ע"י שופט הכיסא .שינוי הקריאה של שופט הכיסא חייב להיות
בסמיכות רבה מאוד או כמעט מיד לאחר קריאתו של שופט הקו.
שופט כיסא או שופט קו לעולם לא ישנה קריאה בעקבות מחאה או תלונה של שחקן.
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בדיקת סימן כדור במגרש חימרBall mark inspection (BMI) -
בדיקת סימן תתרחש אך ורק במגרשי חימר .הבקשה לבדיקת סימן שביקשו שחקן או קבוצה תותר אך ורק במידה
ושופט הכיסא אינו יכול לקבוע מהכיסא בוודאות אם הכדור בפנים או בחוץ ,בדיקת הסימן תתרחש או עם סוף
הנקודה או אם שחקן או קבוצה עצרו את המשחק ע"מ לבדוק את הסימן (החזרת כדור אחת מותרת אך לאחר מכן
על השחקן לעצור מיד).
כאשר שופט הכיסא מחליט שיבדוק סימן עליו לרדת מהכיסא ולעשות את הבדיקה בעצמו ,אם השופט אינו בטוח
היכן נמצא הסימן הוא רשאי להיעזר בשופט הקו הרלוונטי אך הקביעה תהיה של ששופט הכיסא ,קביעתו של שופט
הכיסא ביחס לסימן היא סופית ואינה ניתנת לערעור ,במידה ושופט הכיסא אינו יכול אתר את הסימן קריאתו
המקורית היא זו שתיחשב.
במשחק זוגות על השחקן שמבקש בדיקת סימן לעשות זו בצורה ברורה וכך שהמשחק יעצר ,בשלב זה על שופט
הכיסא להחליט תחילה באם התרחש התהליך הנכון לבדיקת סימן ,במידה והשחקן איחר או לא עצר באופן ברור
שופט הכיסא יכול להחליט שהשחקן  /הקבוצה הפריעו למשחק בצורה מכוונת.
במידה ושחקן מוחק סימן בצורה מכוונת לפני ששופט הכיסא קיבל את החלטתו הסופית הוא מוותר על הקריאה.
לשחקן אסור לעבור את הרשת לצידו השני של המגרש ע"מ לבדוק סימן מבלי להיות מוענש בהתנהגות בלתי
ספורטיבית (קוד ההתנהגות לשחקנים)
במגרשי חימר על שופט הכיסא לא לקרוא את התוצאה מהר מידי ועליו להיות בטוח שאין צורך לבצע בדיקה של
סימן שעדיף ותתבצע לפני ששופט הכיסא מכריז את התוצאה.
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פרק ג'  -משחקים ללא שופט כיסא

בחלק מהתחרויות או בשלבים שונים של תחרויות מתקיימים משחקים ללא שופט כיסא ,על מנת ליצור גישה אחידה
בין משחקים ותחרויות בכל העולם ישמרו הכללים המצורפים .מכיוון שבאופן טבעי מספר בעיות עלולות להתעורר
במהלך משחק ללא שופט כיסא חשוב שהמשקיפים והשופט הראשי יהיו זמינים בסביבת המגרשים למקרה בו
שחקנים יצטרכו אותם לפתרון בעיות .משקיף או השופט הראשי יכול להחליט לשהות מספר משחקונים בתוך
המגרש או במקרה הצורך השופט הראשי יכול להחליט להשתמש באחד המשקיפים כשופט כיסא במידה והנסיבות
מצריכות ומאפשרות.

ויכוחים על קריאות (לא במגרש חימר)
כעיקרון מנחה ,כל שחקן אחראי על קריאות הקו בצד שלו של המגרש ,במידה ושופט נקרא למגרש בעקבות ויכוח
על קריאה ( )in / outוהשופט אינו ראה את אשר התרחש עליו לשאול את השחקן שקרא אם הוא בטוח בהחלטתו
וישאל כמה שאלות מנחות על מנת להבין אם הקריאה נכונה והגיונית ,במידה והשחקן בטוח ומאשר את הקריאה,
החלטתו המקורית תישאר.

ויכוחים על קריאות (במגרש חימר)
במידה ושופט נקרא למגרש על מנת לפתור ויכוח על קריאה במגרש חימר עליו ראשית כל לוודא שהשחקים
מסכימים לגבי איזה סימן לבדוק ,במידה והשחקנים מסכימים לגבי הסימן השופט יחליט אם הכדור היה בפנים או
בחוץ והחלטתו תהיה סופית ,במידה והסימן בלתי קריא קריאתו המקורית של השחקן תישאר .במידה והשחקנים
אינם מסכימים לגבי איזה סימן יש לקרוא על השופט לנסות ולהבין עם השחקנים איזו סוג של חבטה זו הייתה ומה
היה כיוונה ,במידה ועדיין אין הסכמה לגבי הסימן קריאתו המקורית של השחקן תישאר.

קריאות אחרות
במידה ואין הסכמה בין השחקנים במקרים כמו קפיצה כפולה ( ,)not upהפרעה מבחוץ ( ,)letנגיעה בכדור
( ,)touchחבטה פסולה ( )foul shotאו קריאת חוץ במידה והכדור פגע בתקרה של מגרש מקורה תשוחק נקודה
חוזרת.
קריאה לא נכונה באופן מובהק
במידה ושופט שנמצא מחוץ למגרש או עומד בתוכו ורואה קריאה לא נכונה באופן מובהק ,עליו להיכנס למגרש
ולומר לשחקן שבפעם הראשונה תשוחק שוב הנקודה אלא במקרה של הגשה ללא מענה או חבטה שסיימה את
הנקודה ( )ace / winnerאז השחקן שקרא קריאה לא נכונה יפסיד את הנקודה .על השופט להודיע לשחקן שכל
קריאה לא נכונה בשאר המשחק תיחשב כהפרעה מכוונת והוא יפסיד את הנקודה .בנוסף ,כאשר שחקן טועה
בקיאה באופן מובהק הוא עלול להיענש תחת סעיף התנהגות בלתי ספורטיבית .על השופטים לוודא שאינם
מעורבים יתר על המידה במשחקים ,בשימוש בחוק הפרעה מכוונת ובמתן עונשים על קריאות לא מדויקות ובכל
אופן על שופט המתקן קריאה של שחקן להיות בטוח מעבר לכל ספק שקריאתו של השחקן אינה נכונה.
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אי הסכמה על התוצאה
על מנת להימנע מוויכוחים ואי הסכמות לגבי התוצאה כמה שאפשר על השופטים להדריך את השחקנים
להשתמש בלוח תוצאות (אם נמצא במגרש) ,לבדוק את התוצאות במגרשים באופן תדיר ובמידת הצורך להורות על
השחקנים לקרוא את התוצאה בקול רם בסוף כל נקודה (בעיקר בגילאים נמוכים) ,בנוסף אם ידוע לשופט מאיזה
צד כל שחקן התחיל את המשחק ומה בחר בהגרלה זה עלול לעזור בפתרון המחלוקת.
כשהשופט מגיע למגרש עליו לברר ראשית את כל התוצאה הנוכחית המוסכמת על שני השחקנים  /הקבוצות.
לדוגמא ,אם שחקן א' טוען שהתוצאה היא  40-30ושחקן ב' טוען שהתוצאה היא  30-40והם אינם מסכימים מי
זכה בנקודה הראשונה במשחקון הם ימשיכו מ 30-30 -מכיוון ששני השחקנים מסכימים שהיריב זכה בשתי נקודות
במשחקון ,אותו עיקרון ינחה את השופט במידה ואין הסכמה לגבי התוצאה במשחקונים ( 4-3לעומת  )3-4התוצאה
שממנה ימשיך המשחק תהיה  3-3והשחקן שקיבל במשחקון האחרון יגיש במשחקון הבא .במידה ושחקן א' טוען
שהתוצאה היא  4-1ושחקן ב' טוען שהתוצאה היא  2-1או  3-1ויש הסכמה לגבי סדר ההגשות נוכל להעזר בתוצאה
במשחק יחד עם הידיעה שחקן התחיל להגיש או לקבל במשחק מצד מסויים ולפתור כך את הבעיה.

מחלוקות אחרות
פסילת פסע ( )foot faultיכולה להיקרא אך ורק על ידי שופט  /משקיף שנמצא בתוך המגרש ולא ע"י השחקן
היריב ,החלטות שקשורות לקוד ההתנהגות של השחקנים תהיינה אך ורק של השופטים ולכן חשוב מאוד שיהיו
בקרבת המגרשים ולהעניש את השחקנים בהתאם ומהר ככל האפשר (לא יאוחר מהחלפת הצדדים הקרובה).

28

פרק ד'  -קוד התנהגות לשופטים
קוד ההתנהגות לשופטי הטניס Code for officials -
 .1כל שופטי הטניס בכל רמה (לאומי ,תג לבן ,תג ארד ,תג כסף ותג זהב) ובכל סוג תחרות (,ITF ,WTA ,ATP
תחרויות לאומיות נוער או בוגרים ,תחרויות גראנד סלאם ובכל מסגרת תחרותית אחרת) מחויבים לרמת
מקצוענות גבוהה ביותר ומקבלים על עצמם באופן אוטומטי את קוד ההתנהגות במלואו.
 .2על כל השופטים להיות במצב פיזי מספק המאפשר להם למלא את חובותיהם.
 .3לכל השופטים חייבת להיות ראייה טבעית או מתוקנת של  6/6ושמיעה נורמלית ,שופטים בינ"ל (תג ארד
ומעלה) מחויבים לשלוח אל ה ITF-בדיקת ראייה כל שנה ושופטים מוסמכים (תג לבן) מחויבים בבדיקה
אחת לשלוש שנים.
 .4על כל השופטים להגיע בזמן אל מקום התחרות ואל המשחקים או המגרשים אליהם שובצו
 .5שופטים חייבים להבין ,לציית ולאכוף את כל חוקי הטניס ומשימותיהם בכל תחרות בה הם עובדים ,את
התכניות נגד שחיתות בטניס ( )Tennis Anti-Corruption Programושאר תקנות הקשורות לשופטים
ולהתעדכן בהם מפעם לפעם.
 .6על כל השופטים להתנהג באופן מקצועי ומכבד כלפי שופטים אחרים ,צוות התחרות ,צופים ,שחקנים
והצוותים שלהם ,וכל אדם אחר הקשור לתחרות  /לאירוע.
 .7על כל השופטים לשמור על רמה גבוהה של נראות והופעה מכובדת בכל זמן בו הם נמצאים במקום
התחרות או באירוע רשמי של התחרות.
 .8לשופטים אסור לצרוך משקאות אלכוהוליים  12שעות לפני עבודתם בשיפוט ,בכל זמן במקום התחרות
כאשר מתקיימים משחקים או כאשר הם לבושים בביגוד הרשמי.
 .9על הכל השופטים להתייחס ולהתנהג אל כל השחקנים ללא משוא פנים וללא ניגוד עניינים .שופטים לא
ישפטו במשחק בו יש להם אינטרס אמיתי או אינטרס שיוכל להיחשב כאמיתי ,שופטים לא יפתחו יחסים
אינטימיים עם שחקנים או יפתחו איתם מערכות יחסים אחרות (חבריות ,עסקיות או מכל סוג אחר) או
ינקטו בשום פעולה שעלולה לגרום לנראות בלתי מקצועית ומשוא פנים .לשופטים מותר להשתתף
באירועים רשמיים בהם נוכחים שחקנים ומותר שיחלקו את אותו המלון עם שחקנים אך לא יחלקו חדר
עם שחקן .על שופטים לדווח על כל ניגוד עניינים ,לדוגמא ,חברות עם שחקן או עם אדם המלווה שחקן,
מאמן טניס מקצועני ,מנהל תחרות ,עובד בחברה בעלת אינטרסים כלכליים בטניס.
 .10לשופטים אסור לדון בהחלטתו של שופט אחר עם איש מלבד השופט עצמו או השופט הראשי.
 .11לשופטים אסור להיות מעורבים בכל פעילות פלילית ,הודאה באשמה או הסדר טיעון.
 .12שופטים מחויבים להכיר את חובותיהם במסגרת התוכנית נגד השחיתות בטניס (Tennis Anti-
 ,)Program Corruptionלהשלים את ההדרכה באינטרנט ולדווח בכל מקרה של חשד אל הTennis -
.Integrity Unit
 .13שופטים לא ינהלו שיחות או ידברו עם צופים בזמן המשחק אלא למטרות ניהול המשחק (.)crowd control
 .14שופטים לא יתראיינו או יספקו הצהרות לתקשורת שיכולות להיות מודפסות או משודרות אלא באישור
השופט הראשי.
 .15שופטים לא יפרסמו ברבים ,בתקשורת או ברשתות חברתיות תוכן שתוקף או מזלזל בתחרות ,שחקן ,שופט
אחר או אירגון רשמי הקשור לטניס (איגוד הטניס )WTA ,ATP ,ITF ,או יפגע באינטרס כלכלי של אחד
הגופים הנ"ל.
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 .16שופטים לא יתנהגו באופן לא הוגן ,מפלה ,פלילי או בלתי מוסרי ולא יפעלו בשום דרך להפריע לעבודתו של
שופט אחר ,שחקן ,צוות התחרות והקהל.
 .17שופטים לא יתנהגו בצורה מאיימת או פוגענית ,מילולית או פיזית כלפי שופטים אחרים ,שחקנים ,מלווי
השחקנים ,צוות התחרות ,הקהל ואנשי תקשורת.
 .18שופטים לא ינצלו את עמדת הכוח בה הם נמצאים ולא יפגעו או יסכנו את רווחתם של שופטים אחרים,
שחקנים וצוות התחרות.
 .19הטרדה מינית מכל צורה וכלפי כל אדם אסורה.
 .20כל בקשה מיוחדת של שופט צריכה להיות מאושרת ע"י השופט הראשי או אחראי השופטים.
 .21כל שופט שנבחר לעבוד בתחרות מחויב לה עד שישוחרר על ידי השופט הראשי  /אחראי השופטים ,שופט
לא יבטל את שיבוצו ללא סיבה וללא אישור.
 .22שופטים תחת חובה מתמדת לחשוף ולדווח אל ה ITF-כל הפרה של קוד התנהגות ע"י שופט אחר ,אי דיווח
מהווה הפרה של קוד ההתנהגות.
 .23על כל השופטים לנהוג ולהתנהל בכנות בכל זמן שהם עובדים וכאשר הם מתנהלים מול גופי הטניס
השונים (איגוד הטניס)WTA ,ATP, ,ITF ,
 .24שופטים מחויבים לשיתוף פעולה מלא בכל בדיקה או חקירה מול גופי הטניס השונים ,היחידה נגד שימוש
בסמים בספורט והתוכנית נגד שחיתות בטניס ,בנוסף ,שופטים מתחייבים שלא לספר מידע לא מלא או
לא מדויק בכל סוג של בדיקה של הגופים הרשמיים.
כל הפרה של כל אחד מהסעיפים הנ"ל עלולה להביא להשעייתו ,הרחקתו או ביטול הסמכתו של שופט .ועד שופטי
הטניס בישראל ( )ITOCהוא הסמכות הראשונית לבדיקה ובירור נושאי משמעת בנוגע לשופטי טניס ישראלים
ובמקרה הצורך יעורבו ה ITF-והיחידה למניעת שחיתות בטניס.
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פרק ה'  -שיפוט הטניס בישראל
ועד שופטי הטניס בישראל ITOC
ועד שופטי הטניס בישראל הוא הגוף הרשמי והיחידי שמכשיר ,משבץ ומנהל את כל ההיבטים של שופטי הטניס
בישראל ,חברי הועד נבחרים על ידו ומאושרים על ידי הנהלת איגוד הטניס בישראל .משימותיו העיקריות של הועד
הן שיבוצים לכל סוגי התחרויות בארץ ,ניהול התוכנית חילופי שופטים עם מדינות אחרות ,קידום שופטים ,טיפול
בנושאי משמעת ,הכשרת שופטים ברמה הארצית והכנת שופטים לקורסים בין לאומיים.

רמות הכשרה
תגים לאומיים
•
•
•
•

תג ירוק (שופט מתחיל)
תג כחול (לאחר שנה לשופטים פעילים)
תג שחור (שופט כיסא לאומי) -הכשרה אישית  /קורס מצומצם
תג אדום (שופט ראשי לאומי) -הכשרה אישית  /קורס מצומצם

תגים בין לאומיים
•
•
•
•

תג לבן ( -)white badgeקורס בין לאומי
תג ארד ( -)bronze badgeקורס בין לאומי
תג כסף ( -)silver badgeקורס בין לאומי  /קידום אישי בינ"ל
תג זהב ( -)gold badgeקידום אישי בינ"ל
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