תחרויות נוער
לגילאי 10-12
כללים שחובה
לדעת ולנהוג
על פיהם.
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קריאה לשופט ראשי
זמני מנוחה בין משחקים

בתום
המשחק
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קובץ נהלי תחרויות הנוער
נהלי תחרויות הנוער נועדו להגדיר ולהסדיר
את כללי ניהול והתנהלות בתחרויות נוער
המתנהלות מטעם איגוד הטניס בישראל.
נהלי התחרויות הנוער הינם בכפוף לנהלי
איגוד הטניס בישראל .בכל מקום אין
התייחסות למקרה ,קובע התקנון הבינ"ל .ITF -
נהלי תחרויות הנוער מתעדכנים מעת לעת ויש
להתעדכן בכך באתר האיגוד.
מצגת זו הינה לצרכי הדרכה ובכל מקרה
הנהלים הקובעים הם אלו המופיעים בנהלי
תחרויות הנוער.
לכניסה לנהלי תחרויות הנוער  -לחץ כאן
אנו מאחלים בהצלחה לכלל השחקנים!
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הגרלה ולוחות זמנים
שים לב לשעת המשחק
שים לב להגדרה המופיעה בצד ,יתכנו  3הגדרותAR ,NB ,FB :
במידה ואין הגדרה  -שעת ההתחלה הינה השעה הנקובה
אחרת יש להתייחס להגדרה כפי שתוסבר בשקופית הבאה
שעת המשחק

הגדרת לו"ז
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הגדרת מושגי לוחות זמנים
 :Follow By - FBמשחק שיחל מיד לאחר סיום המשחק שלפניו
בלוח הזמנים ,באם תהיה פרישה יקרא השחקן לשחק במיידי.
כאשר מצוינת שעה  FB 9:00על השחקן להיות מוכן בשעה
שנקבעה אך יתכן שלא יעלה לשחק בשעה זו .על השחקן
לעקוב אחר המשחק שלפניו ולהתכונן בהתאם.
 :After Rest - ARלאחר מנוחה ,בדרך כלל השעה תקבע
בסוף המשחק הראשון של השחקן .לעיתים השעה נקבעת
לפני ,אך עלולה להשתנות בהתאם לשעת הסיום של
המשחק הראשון של אחד השחקנים (האחרון מבניהם).
 :Not Before - NBלא לפני  -מציין שעה של משחק שלפניה
המשחק לא יחל .שחקן חייב להיות מוכן בשעה שנקבעה
(למשל  - NB 12:00על השחקן להיות מוכן בשעה 12:00
לעלות למשחק) אך אין וודאות כי זו השעה שיעלה לשחק.
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איחור בהגעה  /דיווח על אי הגעה
הודעה על אי הגעה :שחקן שנבצר
ממנו להגיע למשחק מסיבות כאלה
ואחרות (רפואיות/סיבות אחרות),
מחויב להודיע לשופט הראשי
בהקדם האפשרי.
איחור :בטניס ניתן לאחר עד רבע
שעה  -לאחר מכן השחקן יפסל.
רבע שעה נמדדת מהרגע שבו
השחקן נקרא לעלות למשחק.
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נהלים  -במהלך המשחק
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משחקים ללא שופט
איגוד הטניס הבינלאומי ה  ITF -מכיר
בעובדה שלא כל משחק ניתן לקיים
עם שופט .על כן בתחרויות הנוער
ננהג כדלקמן:
כל שחקן ישפוט בצד שלו.
כל שחקן ינהג ביושר ויכבד את ערך
ההגינות בספורט.
בכל מקרה של מחלוקת ניתן לפנות
למשקיף.
8

זמן חימום למשחק
על השחקן להיות מוכן למשחק
ברגע שנקרא לשחק,
זמן החימום על המגרש נמדד מרגע
שהשחקן נקרא לשחק הינו  5דקות.
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פסקי זמן בטניס
בין נקודות 25 :שניות מהרגע שנקודה
הסתיימה עד הרגע שהנקודה הבאה החלה.
בעת החלפת צדדים 90 :שניות (דקה וחצי)
מהרגע שהנקודה האחרונה במשחקון
הסתיימה עד לרגע שהנקודה במשחקון
החדש מתחילה.
בין מערכות 120 :שניות ( 2דקות) ,מהרגע
שהנקודה האחרונה במערכה הסתיימה עד
לרגע שהנקודה במערכה החדשה מתחילה.
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פסקי זמן בטניס
הפסקת שירותים :לשחקן המבקש
לצאת לשירותים במהלך המשחק,
מותרת הפסקת שירותים אחת.
חל אסור מוחלט לקבל עזרה/אימון,
או כל פעילות אחרת שאינה קשורה
בשירותים ,בזמן הפסקת השירותים.
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קריאת תוצאה
על המגיש לקרוא את התוצאה
לפני תחילת כל נקודה בקול רם.
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פציעות במהלך משחק
בתחרויות אשר לא נמצא פיזיו /חובש /רופא -
מותר לשחקן לקבל טיפול ממלווה ,הורה או
מאמן בפיקוח של שופט ,אורכו של הטיפול
יהיה עד  3דקות ובנוסף שני טיפולים בעת
החלפת צדדים ( 90שניות כל אחת מסיום
הנקודה) ,אלא אם מדובר במקרה בו השחקן
מדמם כאשר לשחקן מותרות  5דקות טיפול
(לעצירת הדימום).
במידה וניתן טיפול יהיה לשחקן זמן סביר
להתארגן למשחק לאחר מכן .באם לא ניתן
לטפל בבעיה יאלץ השחקן לפרוש ,אסור
לשחקן לקבל טיפול המצריך זריקה (אלא אם
הוא סובל מסוכרת)  ,עירוי או כל טיפול
פולשני אחר ,אינהלציה (אלא אם השחקן
סובל מאסטמה) או מסכת חמצן.
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פציעות במהלך משחק
שחקן הסובל מהתכווצויות שרירים אינו זכאי
לטיפול רפואי מלא ,לזכותו יעמדו שני טיפולים
קצרים (במהלך החלפת הצדדים).
באם אין ביכולתו להמשיך ,השחקן רשאי
לוותר על הנקודות שעד להחלפת הצדדים
ע"מ לקבל טיפול.
שחקן לא יקבל יותר משני פסקי זמן רפואיים
ברצף ואלה יינתנו רק בתנאי שהשחקן סובל
משתי בעיות/פציעות נפרדות (לדוגמא :כתף
וקרסול).
אין לקבל פסק זמן רפואי באותה הפסקה בו
השחקן יצא לשירותים ,אלא באישור השופט
הראשי.
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פציעות במהלך משחק
במידה ושחקן מקיא בתחומי המגרש,
המשחק ייעצר מיד והמגרש ינוקה,
על השחקן להחליט בתוך  3דקות,
או עד שנוקה המגרש ,באם הוא יכול
להמשיך.
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אזהרות  -שחקנים ומלווים
(מאמנים/הורים)
אזהרה הינה כלי ענישה לשחקנים ומלווים
המשפיעים על השחקן.
מערכת הענישה בטניס:
אזהרה ראשונה  -אזהרה
אזהרה שניה  -נקודה ליריב
אזהרה שלישית ואילך  -משחקון ליריב
בכל שלב השופט הראשי יכול לפסול את
השחקן בגין העבירה שבוצעה.
שחקן אחראי על התנהגותו וכך גם על
התנהגות המלווים (מאמן/הורה/אחר)
ועלול להיענש בגין התנהגות המלווים.

16

אזהרות  -שחקנים ומלווים (מאמנים/הורים)
כלל חוקי הטניס יהיו כפופים וצמודים לחוקי ה ITF -
כלל השחקנים מחויבים להתנהגות מקצועית במתחם התחרות ,הפירוט הבא מתייחס
לענישה עבור העבירות המצוינות.
סעיפי ענישה:
 .1שפה בוטה ( - )AUDIBLE OBSCENITYשחקן לא ישתמש בשפה בוטה בכל מתחם התחרות.
בנוסף ,אם העבירה נעשית בזמן משחק ו/או חימום המשחק ,השחקן ייענש במסגרת
מערכת הענישה במשחק .עבירה זו נחשבת לעבירה חמורה ועלולה להוביל לפסילה מיידית.
 .2תנועות מגונות ) - (VISIBLE OBSCENITYשחקן לא יעשה תנועות מגונות בכל מתחם
התחרות ,בנוסף ,אם העבירה נעשית בזמן משחק ו/או חימום המשחק ,השחקן ייענש
במסגרת מערכת הענישה במשחק .עבירה זו נחשבת לעבירה חמורה ועלולה להוביל
לפסילה מיידית.
 .3עבירה מילולית ( - )VERBAL ABUSEשחקן לא יעליב/יקלל/יפגע מילולית בכוונה או בטעות
כל נציג של התחרות ,שחקן יריב ,נותן חסות ,בן אדם מהקהל או כל בן אדם אחר במתחם
התחרות .בנוסף אם העבירה נעשית בזמן משחק ו/או חימום המשחק ,השחקן ייענש
במסגרת מערכת הענישה במשחק .עבירה זו נחשבת לעבירה חמורה ועלולה להוביל
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לפסילה מיידית.

אזהרות  -שחקנים ומלווים (מאמנים/הורים)
 .4עבירה פיזית ( - )PHYSICAL ABUSEשחקן לא יפגע בצורה פיזית בכוונה ,או בשוגג
בכל בעל תפקיד בתחרות ,בשחקן יריב ,בנותן חסות ,באיש/ה מהקהל ,או כל בן אדם אחר
הנמצא במתחם התחרות .זאת ועוד באם העבירה נעשית בזמן משחק ו/או בחימום
לפני המשחק ,השחקן ייענש בהתאם לכללי הענישה החלים במהלך המשחק.
עבירה זו נחשבת לעבירה גסה ועלולה להוביל לפסילה מיידית.
 .5פגיעה בכדור ) - )ABUSE OF BALLSשחקן לא יחבוט/יזרוק/יבעט כדור בצורה אלימה
ו/או מסוכנת ו/או בכעס בתחום מתחם התחרות אלא אם עשה זאת בצורה סבירה
במהלך ניסיון לנצח נקודה .בנוסף אם העבירה נעשית בזמן משחק ו/או חימום המשחק,
השחקן ייענש במסגרת מערכת הענישה במשחק.
שחקן שבמתכוון מעיף כדור על שחקן/מאמן/שופט/כל אדם אחר יפסל.
 .6פגיעה במחבט או ציוד ) - (ABUSE OF RACQUETS OR EQUIPMENTשחקן לא
יחבוט/יזרוק/יבעט במחבט ,או בציוד בצורה אלימה ו/או מסוכנת ו/או בכעס בתחום
מתחם התחרות .בנוסף אם העבירה נעשית בזמן משחק ו/או חימום המשחק,
השחקן ייענש במסגרת מערכת הענישה במשחק.
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אזהרות  -שחקנים ומלווים (מאמנים/הורים)
 .7אימון ומאמנים – ) (COACHING AND COACHESשחקן לא יקבל עזרה/עצת אימון,
במהלך המשחק .תקשורת מכל סוג ,קולית וויזואלית ,בין שחקן למאמן יכולה להיחשב
כאימון .בנוסף חלה על המאמן חובת ההתנהגות החלה על השחקן.
אם העבירה נעשית בזמן משחק ו/או חימום המשחק ,השחקן ייענש במסגרת מערכת
הענישה במשחק.
 .8התנהגות בלתי ספורטיבית – ) (UNSPORTSMANLIKE COUNDUCTשחקן מחויב
להתנהגות מקצוענית וספורטיבית בכל זמן התחרות ,בנוסף אם העבירה נעשית
בזמן משחק ו/או חימום המשחק ,השחקן ייענש במסגרת מערכת הענישה במשחק
 .9חוסר מאמץ – ) (BEST EFFORTSשחקן מחויב לעשות מאמץ מירבי על מנת לנצח במשחק.
 .10עזיבת מגרש – ) (LEAVING THE COURTשחקן לא יעזוב את המגרש במהלך משחק
ו/או במהלך חימום ללא אישור של השופט כיסא/משקיף.
 .11טקסים  (CEREMONIES) -שחקן המשתתף בגמר תחרות ,מחויב להגיע ולהשתתף
בטקס הסיום.
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התנהגות בלתי הולמת
שלא במהלך משחק
על השחקנים ,המלווים ,המאמנים,
ההורים וכל אדם השוהה בתחומי המתקן
בו מתקיימת תחרות  -להתנהג באופן
הולם.
התנהגות בלתי הולמת עלולה להוביל
להרחקה מהמקום של מלווה ,ו/או
לפסילתו של השחקן מהתחרות.
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התייחסות לשופט
האחראים לניהול התחרות הינם שופטי
התחרות בראשות השופט הראשי.
התנהגות בלתי הולמת למשקיף/שופט
ראשי על ידי שחקן/הורה/מאמן/מלווה
אחר  -עלולה להוביל לפסילה מיידית
מהתחרות.
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מתי נקרא למשקיף?
בעת מחלוקת על תוצאת המשחק.
במידה ויש מחלוקת על קריאות השחקן
(אם הכדור בפנים או בחוץ).
במידה ויש משהו שמפריע להתנהלות
תקינה של המשחק (חסר כדור/הפרעה
מהקהל/כל דבר אחר).
במידה וקרה משהו במשחק שיש עליו
מחלוקת.
במידה והייתה עבירת אלימות כלפי
השחקן (אלימות מילולית/פיזית).
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מתי נקרא לשופט הראשי?
ניתן לערער על החלטת המשקיף
המתייחסת לחוקת הטניס  -במקרה זה
יש לבקש הגעת השופט הראשי.

מתי אסור לקרוא לשופט
הראשי?
לא ניתן לערער על עובדות  -כאשר
משקיף אומר שהוא ראה את הכדור
בחוץ/בפנים  -או ראה עבירה אחרת
שנעשתה  -לא ניתן לערער על קביעה
זו ולא ניתן לקרוא לשופט ראשי.
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זמני מנוחה בין משחק למשחק
משחק שערך פחות משעה  -זמן המנוחה לו
זכאי השחקן  -חצי שעה.
משחק שערך בין שעה לשעה וחצי  -זמן
המנוחה לו זכאי השחקן  -יהיה שעה אחת.
משחק שערך יותר משעה וחצי  -זמן המנוחה
לו זכאי השחקן  -שעה וחצי.
לאחר משחק של יותר משעתיים  -עד שעתיים
מנוחה בין משחקי זוגות – הזכאות לחצי שעה.
במידה וגמר יחידים וגמר זוגות משוחקים
באותו יום – הזכאות היא לחצי שעה מנוחה.
בכל מקרה יש לוודא מול השופט הראשי את
זמן המנוחה.
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בתום המשחק
על המנצח לאסוף את הכדורים
ולמסור את התוצאה לשופט הראשי
ביחד עם הכדורים.
יש לברר אצל השופט הראשי מתי
המשחק הבא של השחקן
(גם מנצחים וגם מפסידים).
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