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 מבוא

 רויות נוער חת  נהלי

 
נוער  נהלי ניהול הגל   ועד נו   תחרויות  כללי  את  הנוע  דיר  הטניס  אים  מטע   ת והלנמתה  ר תחרויות  גוד 

להוצאת   ים קובע  נוערהתחרויות    נהליבישראל.   והכללים  ההתנהלות  של    ןאת  הנוערלפועל    , תחרויות 

מפורש התייחסות  על  לרבות  שחלות  לחובות  המאמנים    בתחרויות   ים המשתתפהשחקנים  ת  לרבות 

 במסגרת איגוד הטניס.  ת במהלך השנההמתקיימו והמלווים,

הנה בקותחרולי  המובאים  ביות  הינם  זה  שהלילנהתאם  בץ  איגוד  ו  עו נקבם  ע"י  לעת  מעת  מעודכנים 

ספרי  פורטים דיים, יש להיעזר ב . בכל מקרה בה הנהלים חסרים ו/או אינם מ ITF  -לאומי ה -הטניס הבין 

 רר.  , הם הקובעים בכל מחלוקת שתתעו  ITF -החוקים של ה 

התח רשאימארגני  בישראל(  הטניס  )איגוד  ע   ם רות  תחרות  בריאולבטל  בסיס  ש חותבטי  / ם תל  ל  ם 

כל  השחקנים   והמועדון  או  התחרות  צוות  הורים,  מאמנים,  )קהל,  בתחרות  נמצאים  אשר  אחר  אדם 

אינם מחויהמארח(. מארגנ לאי התחרות  לינה/  ובדן הבים  נסיעה/  )עלות  ביטול  כספיות בעקבות  וצאות 

הראשונ  ובדןא האחריות  אחרת(.  הוצאה  כל  או  עבודה  תהיימי  לביטול  ה  הית  של  הט  שופשל  ראשי 

 וועדת הנוער באיגוד הטניס. ל מארגני התחרות בין ולאחר התייעצות  , התחרות

. התחרויות יתקיימו לפי  פליהכל אללא  הזכות להתחרות  סת על  ומבוס  םלולכההרשמה לתחרות פתוחה  

המשמעתי  , חוקי הטניס, קוד ההתנהגות לשחקנים והתקנון  רלוונטית המתקיימתהתחרות התקנון סבב  

 . על שחקנים ומלווים כאחד  ים והמשמעת חל , תקנון התחרות  שראל י ב ניס וד הטגשל אי 

במקו הטניס,  איגוד  באחריות  היא  התקנון  התחרותאכיפת  ש   . ם  תהיה  הראשונית  השופט  האחריות  ל 

טות של השופט הראשי במקום התחרות אינן  החל ס,  ועדת השיפוט של איגוד הטניהראשי שמונה ע"י  

ועדת משמעת בה    לכנס  יהיה  ניתן  ,אשר מובילה לפסילה  ,חריגה  ותנהגשל הת  במקרים  .ערעורניתנות ל

 ניתן יהיה לדון בהחלטת השופט.

 התחרות במקום  יפוט שו אכיפת החוקים 

 
 והחוקים במקום התחרות היא של השופט הראשי. ת התקנון  האחריות לאכיפ

פים לפי מפתח של  יק שמת וצוו ס ד הטניעם איגו נוהלו ע"י שופט ראשי מטי תחרויות הארציות/לאומיותה כל

 . 18 - 14ומשקיף על כל חמישה מגרשים בגילאי   ,12 – 10י משקיף לכל ארבעה מגרשים בגילא

צוות משקזוריות  האתחרויות  ה וכן  המועדון המארח  ע"י שופט ראשי מטעם  לפי מפתח של    פים יינוהלו 

 מגרשים.  6משקיף לכל 

 ידת הצורך. במם במשחק שחקנים יוכלו לשמש כמשקיפי
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 חרויות מטרת הת 

 

  רוגיד   ולקבוע  ליצור  מנת  על  בארץ  הנוער  שחקני  מיטב  מתחרים   בה  מסגרת  ליצור  היא  התחרויות  מטרת
  תחרויות   ולספק  והשחקניות  השחקנים  של   התחרותי  הניסיון  את  לפתח,  השונות   הגיל   לקבוצות  לאומי
 . רבות שנים  לאורך  השנה בלוח  מעוגנות אשר 

 

 ת נוער ויותחרנהלי מטרת 

  לה וכ  ,תרויוהשחקנים לתחום  החל מריש  ,יש לקייםש  יםהליכת התא  לקבועמטרת נהלי תחרויות הנוער  

קובץ הנהלים    .נהלים ה  לרבות האיסורים והקנסות שיחלו על מפרי   , שהים הלכה למעמם של המשחקיוקב

ה את  מנח  , כן   כמוקבל על עצמם.  ל  עליהם האחראים  השחקנים ושעל    הלות מערכת של כללי התנ  מהווה

ן  פוא ו  םותתנהגאת הלבחון ולשפוט    ואשר לאורן עליהם   ות יו התחרשל    הקשורים לניהולן   בעלי התפקידים 

   התנהלותם. 

 יות ורתחנהלי ה  של ן  חשיבות  קיומ 
 

  במקום  יםבא   םאינ  שנהלים אלויובהר    התחרויות. במהלך  להבטיח סדר ומשמעת    ו דנוע תחרויות  ה  נהלי

האתי    הטנ הקוד  איגוד  בישראל,  של  והעריס  המקצועית  ההתנהגות  את  אליה הראוכית  המגדיר    א , 

  לא   ת והלהתנם  ע   דד להתמו   ים ומסייע   ד יגו את מטרות הא  תשרל  איםבתחרויות  ה  נהלי .   אותו  מיםמשלי

   תקנון. ה וחריגה מכללי נכונה 

 ומחויבות לשיתוף פעולה  הטמעה
 

שינויים או תוספות   וד. ם הרשומים באיג וממלאי התפקידי יםהמתחר השחקנים  את כל    ים מחייב   נהלים אלו

ה  מונח או הגדר לכ  ניס. איגוד הט  לתנהשיאושרו ע"י הולאחר   ת הנוערעל פי המלצת ועד הן זתקנויוכנסו ל

 י הגדרתם בתקנון האיגוד. נון האיגוד ופירושו לפבתק גם ללים נכ

 צילום משחקים/שחקנים 
 

משני השחקנים לפני  קבל אישור מפורש  אם התאלא    ,או בסטילס   ו בווידאמשחק/שחקן  חל איסור לצלם  

מה )או  קטינים(המשחק  והשחקנים  במידה  נציג הורה  רשא  או   .  הטניס  איגוד  מטעם  כל    ם לצלי  צלם 

 . לוקת הפרסיםאימון וטקס ח  , של המשחק עצמוחייב להיות   םוס רם ופלוצי משחק. 
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 הגדרות 

 הגדרות 

 איגוד הטניס בישראל )א.ט.י.(.   איגוד: 
 

 הנהלת איגוד הטניס בישראל.   : הנהלה 

 

 ס בישראל. הטניגוד אי  של  הנוערועדת   ועדה:  

 

 ה    דועות ה יב ישלפתיחת   החוקי נייןמ ב  -   ות קוורום לקבלת החלט   קוורום הוועדה:

 לקבלת החלטות יהיה שלושה חברי הועדה ובלבד ואחד מהם יהיה                                

 יו"ר ועדה או ממלא מקומו.                          

 

    למויומים באיגוד הטניס כשחקנים פעילים ואשר ש הרש  ית קנשחקן ו/או שח   :שחקן/ית 

 . ות אישור השתתפ להםבדיקה רפואית וניתן   ו יצעב,  יטניסיא בעבור                           
 

 לפי    לוח התחרויות השנתי במסגרת    ימותהמתקי)ראה להלן(  תחרויות כלל ה : תחרויות 

 . ותהתחרוי תקנון זה, בעונת                          

 

 בר. צמד   עדאר ינוש  וד מחגוד, י תקופה שנקבעה על ידי הנהלת הא : תויותחרעונת 
 

 : ת וויות התחרגרמס
 

והם זכאים להשתתף    ,2013 – 2003השחקנים והשחקניות אשר יכולים להשתתף הם בין גילאי  

אשר רשאים להירשם לתחרויות   2013, למעט שנתון ציותתחרויות מסבב התחרויות הארהבכל 

 (  good standingמותנית בכך שהם נמצאים ביחסים תקינים ) קבלתם לתחרות.  וריות בלבדהאז

 קבוע. מני או ז פןם מתחרויות באונם מורחקי ראל ושאיביש   יסעם איגוד הטנ

     ם באיגודשומים הרשחקני ה תחרות פתוחה לכלל    - לבוגרים   אליפות ישראל                      

 . (13ת מגיל ולבנו  14)לבנים מגיל                                                                        

   תחרות פתוחה לכלל גברים ונשים, זוגות ל ו יחידים ל  ותתחרוי  4            -ות  יומלא             

 . ( 13ולבנות מגיל  14 איגוד )לבנים מגילים בומרש שחקנים ה                                                          

 . ל הגילאיםכלל ( )למעט פורים וחנוכה זוגות לו ליחידים תחרויות  7               - ארציות   

 , םהגילאי לכלל   (הכ)למעט פורים וחנו  זוגותלו חידים יל  ותתחרוי 9         - יות זורא

 . תחרויות 7בהם מתקיימות  10למעט גילאי          
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 תחרויות ארציותלק א: מבנה  ח

 

 כללי: .1

ל  התחרויות 1.1 ויתנהלו במסגר  מסגרות יתפלגו  נפרדות  המפורטות להלן,  פיות    י המתחרים לא י ג  על 

 . )שנתוני גיל( 

  , סוכות פסחתחרויות נוער בשנה ) שתי  מינימום  חקן לשחק  של חובה על כ  - השתתפות בתחרויות 1.2

ישרא ואלי יוכל  מוד  יעא  שלשחקן    .( לפות  לא  זה,  ישראל  בקריטריון  את  בנבחרות  לו לייצג  היכלל 

 אירופה.  הייצוג באליפות 

  : מא גוד ל)   חרות אחת בשבוע נתון מתביותר    להשתתף   אסוריות  נים/לשחקנ  -תחרות אחת בשבוע   1.3

:  )לדוגמא   גוריות שונות ק בשתי קטאסור לשח שחקניות  לשחקנים/  . באותו שבוע(  TE/ITF-ארצית ו

בהגרלה של    מופיע   חקןוהש   במידה ארצית    ות בתחרות חרות הזוג, להשתתף בת(14  -ו  12י  אל גי

אזורית  אזורית  או    תחרות  מתחרות  לשחק  לפרוש  ארציות  זוגע"מ  אסור  .  ת בתחרות  בנוסף, 

 ץ או בחו"ל. ארב  חרות בינ"ל לפרוש מתחרות ארצית על מנת להשתתף בת  תיונלשחקנים/

ת רשאית לפסול  כל שחקן המשתתף בתחרות מתחייב לשפוט במידה שיתבקש. הנהלת התחרו 1.4

 שחקן שיסרב למלא חובה זו. 

 מבנה התחרות .2

 ם יותר. רכי 25%נקודה ירוקה שהם עם ים  ור ישחקו על מגרש שלם בכד  10אי גיל 2.1

של    16  -ו    14,  10  בנות/בנים 2.2 במתכונת  הארציות  בתחרויות  כלומר    32ישחקו    22שחקנים, 

חריגים בלבד    במקרים חופשיים )כרטיסים    2  ,מר אוטומטי לבית הגלו באופן  הראשונים יע ים  המדורג 

ועויו"נהל המקצועי  מובאישור ה הנוערר  איגוד הטניס  דת  ו  של    דמות. מהמוקיעלו  ששחקנים    8  -( 

 שראל לנוער, סוכות. י , שבועות ואליפות יות פורים ישחקו באותה המתכונת בתחרו 12גילאי 

  של בתים   8 -בתים  שיטת ה חנוכה. ו 5קיץ   ,  1ח, קיץ בתחרויות פסם יתב הישוחקו בשיטת   12גילאי  2.3

 שלבים הסופיים עד הגמר. לנים  שחק 2עלו  י  בית כל , כאשר מ( יורופבטניס )כפי שנהוג   שחקנים 4

המדורגים   2.4 ל  ותבנים/בנ   10בגילאי    2  –  1שחקנים  גםיוכלו  בתחרות    12לאי  בגי   השתתף 

קיץ    המוקדמות: איג   1פסח,  של  המקצועי  המנהל  ישראל.  לתהטנ  ודואליפות  רשאי  אישור  ת  יס 

 רויות אחרות. לחריגים בתח 

 קדם לאותה התחרות. ם המולפרסו בהתאם   יחולקות מיו לאוהתחרויות ב פרסים כספיים  2.5

לתחרויו 2.6 הלאבנוסף  לגב ת  יתקיומיות  לבנים  ו  ימ רים,  ארציות  )שנתונים    18תחרויות    -  2003בלבד 

 . שראל לנוערפות י לי וא   5, קיץ 1ץ יק  ,( בתחרויות פורים, פסח, שבועות 2004

 הבאה.  לתחרות הלאומיתיעלה באופן אוטומטי   18נים ית בארצתחרות  ח במנצ 2.7

 . ומיםתנח משחקי ללא  יתקיימו   18לגילאי יות  הארצ התחרויות 2.8

   אים הבאים:תקיימו בתי גמר בגילת יהלאומיו  בתחרויות  2.9

ת הגמר  לבי  ומטיטוא  אופןו בל יעשחקנים    16שחקנים.    24בכל קטגוריה ישחקו במתכונת של   2.9.1

 שחקנים יעלו מהמוקדמות.    8 -ו 
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 מבנה ההגרלות בתחרויות השונות:   2.10

במש  בצורה   נערכותות  רלהגה  לכ 2.10.1 אי ממוחשבת  הטנירדי  הזוגות  ל   תו הגרל.  סגוד  תחרות 

 התחרות. באופן ידני על ידי השופט הראשי של  להתבצע  עשויות 

ה 2.10.2 תחילת  לפני  מדורג  שחקן  ושב  תחרות: פרישת  מדוקחמידה  ערג  ן  פרישהמודיע    ל 

  8  עם  רלההג)בהשחקן המדורג הבא    ,להתחלת התחרות   פרסום ההגרלותמהתחרות בין  

בפו ית(  9-מדורג הה  -יםמדורג  לן מחליף  חק שו   , הגרלה ס את מקומו  איוכל  ום  ת המק מלא 

 תפנה.הש

גים  ם המדורהשחקני  , במידה וההגרלה אינה מלאה:  .מ(בבלי משחק )התקדמות בהגרלה   2.10.3

משח בהגרל  ומ יתקד בלי  ראשית  ה  הלאהק,  וכן  הראשון  השחקנים  .  המדורג  וכל  במידה 

ל  קבל מנת  על   שווה רלו באופן  שחקנים יוג שאר ה  , ןוב הראשו סיבם במשחקי  המדורגים אינם 

 . ב.מ

 יערך הגרלה. ת  –זהה היה ולשני שחקנים יהיה דירוג ארצי  2.10.4

   יוחדות.מלוועדה המארגנת שמורה הזכות להציב שחקן כמדורג בנסיבות  2.10.5

 

 : גרלהרגים בהצבת מדוטבלת ה 

  16הגרלה של  מדורגים 

 תפים משת

  32של   להרהג

 משתתפים 

  64הגרלה של 

 פים שתתמ

 1מדורג  

 2מדורג  

 4 ,   3מדורגים 

,  7, 6, 5מדורגים 

8 

 9-16מדורגים 

 

1 

16 

 12,  5 -מגרילים 

- 

 

- 

 

1 

32 

 24 ,  9 -ם ילי מגר

,  16, 8 -מגרילים 

17 ,25 

- 

 

- 

1 

64 

 48,  17 -לים מגרי

,  32, 16 –לים רימג

33 ,49 

,  9, 8 –ם ילי מגר

24 ,25 , 

40 ,41 ,56 ,57 
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 הרשמה  2.11

 אים: ב ה תחרות לאחר שהתקיימו התנאים להירשם שחקן יוכל ל 2.11.1

אותה  2.11.1.1 והזין  רפואית  בדיקה  ה  מב  עבר  בדיקה  ב  -  LOGLIG  -ערכת 

   לבד()ממכון ספורט, חתום ע"י רופא ספורט ב  בתוקף רפואית 

 .  I-Tennis ת חברושילם דמי  2.11.1.2

 . LOGLIG – משויך למועדון טניס המאושר במערכת ה 2.11.1.3

אלו  טים  רפ –ת.ז. הורים פח . ו/או סליג )ת.זישים בלוג  פרטיו האהזין את   2.11.1.4

 . (אישורו כשחקן מן המניין מהמערכת לאחר וסרו י

 ר/תצהיר ביטוחי שואי   2.11.1.5

 פעמי(. -חד)  LOGLIG    –קן במערכת ה צירוף תמונת שח  2.11.1.6

 LOGLIG –ת ה אושר ע"י איגוד הטניס מהערכ 2.11.1.7

 

חרון  ולפני המועד הא   Loglig  אפליקצייתההרשמה מתבצעת דרך    מועד אחרון להרשמה 2.11.2

  הירשם ח לצלישחקן שנתקל בבעיה ולא ה  . הטניס   איגוד   ם של מופיע בפרסומי י שפכ  לרישום 

בלילה ביום גמר ההרשמה למחלקת תחרויות    24:00ישלח מייל לפני השעה  ות,  לתחר

 ער. הנו

לוודא  השחקניובת  ח מ  -  ה הרשמ  אישור  2.11.3 פרם  ברשימת  מופיע  המשתתפים  ששמם  סום 

   .Logligבאפליקציית 

לתחרות   עד המועד    רשמו א נשחקנים של 2.11.4  קום התחרות  במ להירשם    שאים ר   ו יהי,  האחרון 

ש   On Site Alternates  –כ   המשחחצי  לפני  בקט עה  הראשון  שלהםק  שחקנים .  גוריה 

של    ות המוקדמות רח להשתתף בת  איםרש   אינם  ארציירוג ה בד  12  –  1  בין  מדורגיםה

 . קבוצת גילם 

 משתתפים: ת רשימופרסום  עד מו 2.11.5

יי  2.11.5.1 תחרות  פרסלכל  מועד  ז קבע  במועד  משתתפים.  רשימת  תפ  הום  ורסם 

בתחרויותמשש  םיקנחשה צריכים  תתפים  במלשח  ואינם  שח   וקדמות.ק  קן  כל 

 חייב לוודא לאחר מועד זה באם שובץ ישירות לבית הגמר.  

 תחרות המשתתפים ב  טעות ברשימת 2.11.6

הרשימה    ,חרות תלברשימת השחקנים  ת  אדמיניסטרטיביות  טע  ונוצרהידה  מב 2.11.6.1

  במקום   ם יא צנמ  ת יונה והשחקנים/ידמב.  המקורי ולפי סדר הקבלה  במידי    תתוקן 

.  הסופית  ת המשתתפיםימע את רש על מנת לקבו יערך סיבוב מוקדם    , התחרות

,  להג הנמוך ביותר בהגר המוקדם יערך בין שני השחקנים בעלי הדירוהמשחק  

 מעבר מוקדמות. המנצח בניקוד  ויזכה את 
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 רות:ישה מתחבתחרות/פרשתתפות ביטול ה  2.12

 במקרים הבאים:  פיכס חזרהבל ק לשאי לפרוש ו ר   ןההרשמה שחק לאחר סיום  2.12.1

 רלוונטי בלבד.  פואי ישור רהצגת אעד פעמיים בשנה ב 2.12.1.1

 אסון טבע. או כח עליון/  אבל מדרגה ראשונה 2.12.1.2

 

יחושב  עה לתחרות וכאי הופ  שה נוספתב כל פריואי, תחושאישור רפ   ת כנגד הצגתי פרישולאחר שת 

נקודות הדירו  אפס  כלומר  לצורך  התחרויות    ששום  במק  רביות   הטובותאות  צ והת  ש חמ  וקלל יש ג, 

 ובות ביותר. הט

לא    שחקן   ו הוא זכאי. ויב באישור רפואי, ויקבל את הניקוד ל אינו מח  כדי התחרות  וךת  שפורש שחקן  

 . ש יום שפרבאותו ה  ק נוסף שחבמ וכל להשתתף י

  פס בתחרות ניקוד אם תזכה את השחקן  מיהאישורים המתאיללא   ם ההרשמה כל פרישה לאחר תו

 . גו רחישוב הדיב

 לאומיות ת/יוויות הארצתחרת ל קדמו ומ 2.13

   : הרשמה  2.13.1

 )לא תתבצע   Logligאפליקציית  דרך תתבצע   ובית הגמר  קדמותה למו ההרשמ 2.13.1.1

 הרשמה נפרדת(. 

למוקה 2.13.1.2 לשהרשמה  יותר,  נתו דמות  גבוה  והמישור  אב ן  הנוער  ועדת    ל הניו"ר 

 של איגוד הטניס.   המקצועי

סיום ה 2.13.1.3 מועד  הויור הרשמה, מחלקת תחלאחר   י  לפ  ניםהשחק  ק אתלנוער תח ת 

 תחרות.  הלאותה   רצי הקובעהדירוג הא                       

 . קיםי המשחה, את מועדרללו"ז והג , לאחר פרסום Logligיקציית באפל יש לבדוק  2.13.1.4

 : ודרוגים פות תנאי השתת 2.13.2

בין   2.13.2.1 המדורג  הארבדירו   22  –  1שחקן  נדג  לא  להשתתףצי,  דמות  במוק  רש 

 ים. שחקנ 32ונת של כתמב חרות הארצית תל

 הארצי.  רוג  הדי הבא לפי  יכנס המדורג -  מותחילת המוקדת  ניפל 2.13.2.2

המזל"   -  לאחר תחילת המוקדמות  2.13.2.3 בר  "מפסיד   אי  בתנ  וזאת מהמוקדמות    יכנס 

 קטגוריה  ים במשחק חצי שעה לפני תחילת השהגיע ונרשם אצל השופט הראשי                                

 ת הבא: עדיפויו ר סד לפי תייך  א משו אליה ה                                

 פי דירוג. וקדמות לן במרו אחה סיבוב ב המפסידים  2.13.2.3.1

 וג. קודמים לפי דיר הסיבובים המפסידים ב 2.13.2.3.2
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לוזרים ל 2.13.2.4 המוקדמות    נית /שחקן  –  ותציהארבתחרויות    אקי  בתחרות  שהפסידו 

י  ה ושחקן שהתקבל לתחרות פרש לפנידבמ. להשתתף בהגרלה הראשית  רשאים

הה  תחילת  בתחר שו א רמשחק  שלו  השחקנים סד  ות, ן  לוז  ר  הלאקי  ר  ברשימת 

במוקדמות ב קי הגיעו  אליו  השלב  לפי  במו)סיבוב    ע  דירוג,  אחרון  לפי  קדמות 

כלל ברשימת  ימעוניין לה  שחקן אשר לפי דירוג(.    הסיבובים הקודמיםמ  ולאחר מכן 

לוזר  הראשי  אצל  להירשם    חייב  ,הלאקי  ש  30השופט  לפני    י משחק דקות 

 ם. ימתחיל ו ל שהקטגוריה  

מקצועי  המנהל  החריגים באישור  קרים  רק במן  נתיי  -  (wild cardכרטיס חופשי ) 2.13.2.5

שית או  ה הראלהגרלחקן ישירות ל שניתן לקב  של איגוד הטניס.  נוער הויו״ר ועדת  

שלו   בדירוג  התחשבות  ללא  המוקדמות  שחקנים להגרלת  שני  כל  ב  ות ני/)עד 

ושחקן    הגרלה(. כב קי  אשרבמידה  חופל  מורפ  יש רטיס  לפני    רות התח ש 

החלה שהתחר ניתן    ,ות  רק  ב  להחליפולא  אלא  חופשי  כרטיס  עם  אחר  שחקן 

  י פש כרטיס חו  ן נתילא י  .( lucky loser)  או בלאקי לוזר  ( alternateבשחקן מחליף ) 

 . ל "חו תוכנית נסיעה לבאיחור בהרשמה, כפל הרשמות, שינוי  ות עקבב

ות  ני /ת שחקניםוגוהז  תחרותוב  ת המוקדמורות  חבת  -  ( alternateשחקן מחליף ) 2.13.2.6

גרלה יכולים להשתתף בתחרות במידה והייתה פרישה  להץ  ו מחושנותר  זוגות או  

 ומי.  א וא לפי הדירוג הלה לה משחק, סדר הקבהתחילת  ילפנ

 תתף בבית הגמר. טלו חלק במוקדמות לא יוכלו להששלא נ שחקנים  2.13.2.7

 : ת תחרויומבנה ה 2.13.3

של   2.13.3.1 במתכונת  גמר  י וקדמהכאשר  ,  נים קשח  32בית    64  –ל  ת  גבלומו   היומות 

 הארצי.  הדירוג  בלבד לפים נישחק

 שלב העלייה בלבד. התחרות תשוחק עד ל  2.13.3.2

הא 2.13.3.3 לתחרות  במוקדמות  ששיחק  הגמתיצ רשחקן  לבית  עלה  ולא  יוכל ,     לשחק   ר, 

 אותו שבוע. חקות בבאחת מהתחרויות האזוריות המשו                          

חריגים  2.13.3.4 שינוייםתיי  במקרים  בחרוהת  טתבשי  כנו  לשיקולת  של    התאם   דעתה 

 באיגוד הטניס.   הנוער מחלקת תחרויות                            

 ות: דמי השתתפ 2.13.4

 . ₪ 200 – ריםאליפות ישראל לבוגר דמי השתתפות עבו 2.13.4.1

 . ש"ח   120 - רצית/לאומית תחרות אדמי השתתפות עבור  2.13.4.2

 ש"ח.   60 - מוקדמותר תפות עבו דמי השת  2.13.4.3

   ר  ן מחי את ההפרש בי  מר, ישלם רק הג  בית עלה ל ו   ת ומוקדמשיחק בש  קן שח 2.13.4.4

 . המוקדמות למחיר התחרות    
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 משחקי הזוגות 

   ה. כ ורים וחנופת למעט ארצי,  וגותות זבכל תחרות ארצית/לאומית תתקיים תחר 2.13.5

ן  שוחק הסיבוב הראשו יד ש יסגר עקום התחרות ולא תים במתתקי  הזוגות הרשמה לתחרות   2.13.6

,  םחקנישל שני הש  משותףה  לפי הדירוג  קבעת יות הזוגובתחרהדירוג    .יחידים בתחרות ה 

ו יותר  ני הזוגות  לשזהה    הדירוגבמידה    זוג תתקיים הגרלה על מנת לקבוע את מיקום האו 

 . בהגרלה 

 חרות.  ה הת דים באותטרף לניקוד היחיהזוגות יצוד ניק 2.13.7

   זוגות.  4 –ת זוגות לקיומה של תחרו  םמינימו 2.13.8
 

 

 משחקים שיטת ה  2.14

ישחקו לפי  אשר    לאומיותיות ה התחרו ט שחקני  , למע)ללא נט(   No Letבשיטת    ו קישח ם  יאכל הגיל 2.14.1

 . ITF –חוקי ה 

,  2-2  -ובר שוויון מרכות עם שמע  שתי  -  וגות(וז  )כולל תנחומים   במוקדמות ובבית הגמר   10גילאי   2.14.2

 . תנקודו  10רכה שלישית שובר שיוויון עד מע

 . שיוויון י ברשו  םעשלוש מערכות   - בבית הגמר  18 -  12גילאי  2.14.3

 . 10יון עד רכות, סט שלישי שובר שוו עמ  וב משלוש הטשיטת ישחקו ב   -  במוקדמות 18 -  12אי גיל 2.14.4

ן עד  כה שלישית שובר שיוויו, מער40-40  -עת בנקודה קוב יון,  שיוו  ישוברעם  שתי מערכות    -זוגות 2.14.5

 . נקודות  10

 . נקודות 10 עד   ןשוויו ובר  כה שלישית ששוויון, מער  ישובר עם  ערכות  שתי מ  -  תנחומים 2.14.6

   קים.את שיטת משח  ט הראשי רשאים לשנותת והשופתחרוני הרגמאים של מזג אויר קיצוני  קר במ 2.14.7

שינוים   2.15 המשחקים  ייתכנו  מנהל  לעבשיטת  החלטת  מחלקת    ובאישור  ,התחרות  פי 

 .הטניסנוער באיגוד התחרויות  
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 זוריות א תחרויותחלק ב': 

 כללי .1

שחקו שבע  , שי 10י  למעט בגילא  2  -ו    1מה  בר  יות חרויות אזורתשע תו  מיהשנה יתקיך  הלבמ 1.1

 . , סוכות וחנוכה( 2 , קיץ1)פורים, פסח, שבועות, קיץ זוריות תחרויות א

ות  רחו לתשאר השחקנים יעבר וג הגבוה ביותר.  ים המדורגים בדיר שחקנ  32בכל אזור יכנסו   1.2

 בלילה.    24:00מה עד השעה ההרש  לעבור אזור עד ליום סגירתיהיה יתן נאו ש  2ת רמה אזורי 

שחקנים בתחרות אזורית.    8  -ויירשמו פחות מ    ה דירים במאזו  תאחדיות הנוער  מחלקת תחרו 1.3

אקניחש לם  מעושר  יהיו  לאזויני א  לעבור  מ נים  ישלחו  אחר,  למחלקתר  הנו  ייל  ער  תחרויות 

 . 12:00שמה עד השעה גירת ההרס  רתם למחעד יו  את השתתפותםבטל ל

י לקיום תחרות  נאהתלמעט אזורית פורים וחנוכה. קיים תחרות זוגות, זורית תת בכל תחרות א 1.4

 זוגות באזורית הינו ארבעה זוגות לפחות.  

למשחקלהתייהשחקן  על    1.5 תח  10  צב  לפני  שיאחר דקות  שחקן  ממועד  דק   15  -ב    ילתו.  ות 

 ייפסל. משחקו  הקריאה ל

 הרשמה  2

ש מחוב 2.1 השתם  לו ל  ברשימא  דו חקנים  מופיע  פששמם  המשתוס רת  יתקבלו תפים ם  לא   .  

 טלפוניות! מות הרש

נר קנשח 2.2 שלא  מראש  ים  יורשו    -לתחרות  שמו  לאותה  לא  שנתקל  הלהיכנס  שחקן  תחרות. 

ויות  לה למחלקת תחרבלי  24:00ה  ל לפני השעמיי   ישלח,  רות לתחלהירשם    לא הצליח ו   ה יבבע

 הנוער. 

 ₪.  100 – (ם ריכל האזו וריות )האז תחרויות דמי הרשמה ל  2.3

 . Loglig באפליקציית ות לוודא את מועד משחקם השחקנים/י  כלו יו ההגרלהד לאחר מוע 2.4

 ודרוג  ניקוד 3

ייקבע על וות האזהדירוג לתחר  3.1 יהיו מדורגי ירוג הארצי. במידה שלפי הד-רית  יים  תתק  -ם  א 

 הגרלה בין המשתתפים. 

 תה התחרות.  ניקוד הזוגות יצטרף לניקוד היחידים באו 3.2

 משחקי תנחומים  4

   לאים עד לשלב רבע הגמר כולל. ל הרמות והגי ם ישוחקו בכ משחקי התנחומי 4.1
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 טת המשחקים יש 5

  2:2משלוש מערכות.  טוב  ה  –  בנים/בנות  10י  לגילא מים ותנחו  מרבית הגשחקים בשיטת המ 5.1

 . 10ל, סט שלישי שובר שוויון עד ט רגי ס

  וש לשב מישחקו הטו  ( מיםותנחוחידים  י)  1זוריות רמה  בתחרויות הא   –  בנים/בנות   12גילאי   5.2

 .  10ויון עד י שובר שו סט שליש  ,0:0 –מ  ילים גם רשני סטי כות. מער

אזורי  -  ותם/בנ בני  12אי  גיל 5.3 רמה  בתחרות  מש  ( מיםותנחום  )יחידי   2ות  הטוב  לוש  ישחקו 

 . 10 סט רגיל, סט שלישי שובר שוויון עד 2:2. ערכותמ

  טוב ישחקו ה ( ותנחומים םי)יחיד  2 -ו   1רמה  ות ת האזוריבתחרויו - ות בנים/בנ  16  ,14גילאי  5.4

 . 10שוויון עד  ר לישי שוב, סט ש0:0 –ני סטים רגילים מ ות. שמערכ וש  למש

בתחהמשחקשיטת   5.5 זוגות  בתחרות  בכלים  האזוריות  משלוש  הטוב    –  הגילאים  רויות 

 . 10ובר שוויון עד סט רגיל, סט שלישי ש  2:2רכות. מע
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 ניהול התחרויות : ג'  חלק

 

 : לוחות זמנים  .1

יתכנו שינויים  ,  Loglig  יית אפליקצים דרך  ראשי ומפורסמידי השופט ה  ם על עיקבים נ הזמנ  לוחות .1.1

אך    ,שרהאפדת במי לקחו בחשבון יהרשמה יבבקשות שנמסרו  בלוחות הזמנים במהלך התחרות. 

 !! התחרות מלאה במהלך כל ימי מינות בים לזלתחרות מחוי  מים נרששחקנים אשר 

 . חרותכל ת ל מהבעת ההרש בים לציין זאתשחקנים דתיים מחוי .1.2

במידה ושיטת המשחק  .  ביום  ומשחק זוגות אחד דים  יחי קי  ובצו ליותר משני משחלא יש  שחקנים  .1.3

 יום. ם בידי יח  רת בעקבות מזג האויר יתכנו שלושה משחקי מתקצ

ו  18:00היא    12-ו   10ילאי  גב משחקים  אוחרת ביותר לשעת ההתחלה המ .1.4   19:00-בשעון חורף 

כן  ית  במידת הצורך.  19:00תר היא  המאוחרת ביו  ההתחלה  ת ומעלה שע  14ן קיץ, לגילאי  בשעו

 ם איגוד הטניס. באישור השופט הראשי ובהתייעצות ע  איחור של חצי שעה

ויחודש למחרת,י י  21:00  השעה  משחק שלא הסתיים עד .1.5 יחור של  , במידת הצורך יתכן א  עצר 

מהותית בלוח    גיעהין פידה ואמב.  הראשי ובהתייעצות עם איגוד הטניס  שופט ור החצי שעה באיש 

 . שעות  12-כ של  ה מנוחלשחקן   תינתן ,זמניםה

 

 : נהלים למשחק ללא שופט .2

נת  א שופט כיסא, על מם ללשחקישל תחרויות מתקיימים מ  שוניםחרויות או בשלבים  מהת  בחלק .2.1

ים. מכיוון שבאופן  ם ישמרו הכללים המצורפגישה אחידה בין משחקים ותחרויות בכל העול   ליצור

ב מספר  להתעורטבעי  עלולות  בעיות  ח  מהלךר  כיסא  שופט  ללא  שהמשקיפים  משחק  שוב 

  יות. ן בעקנים יצטרכו אותם לפתרו בו שחבת המגרשים למקרה  שי יהיו זמינים בסביהראוהשופט  

ה השופט  או  יכומשקיף  המגרש  ראשי  בתוך  משחקונים  מספר  לשהות  להחליט  במקרה  ל  או 

ה והנסיבות  סא במידהמשקיפים כשופט כי   להשתמש באחדהראשי יכול להחליט  הצורך השופט  

 אפשרות.  מצריכות ומ

 צד המגרש שלו. על כל הקריאות ב כל שחקן אחראי  .2.2

י שהיריב  מספיק כד בקול רם  הכדור ו חר נחיתת  מידית לא  " חייבות להיעשותOUTת "קריאוכל   .2.3

 ישמע. 

 רון הספק לשחקן היריב. את ית ייתן השחקן ה ויש ספק בקריאה,  במקר .2.4

שוחק שוב, אלא  הנקודה תיה טוב,  מכן מבין שהכדור ה  חר" בטעות, ולא OUT"  אר השחקן קו  םא .2.5

 משחק. תר באותו מוקדם יו תיקן את עצמו השחקן אם חבטה מנצחת או אם כן הייתה זאת 

 דה. פני תחילתה של כל נקו את התוצאה בקול רם ללקרוא  ל המגיש באחריותו ש  .2.6

לקרוא לשופט    איהיריב, הוא רש   שחקןקריאות של ההאו    תחלטוו מסכים עם הההשחקן אינאם   .2.7

 . ראשי/משקיף 

הנ"חש .2.8 בהוראות  יעמדו  שלא  להקנים  עלולים  הפרעל  חוק  לפי  לשחיענש  לפי  ה  או/ו  היריב  קן 

 רטיבית. בלתי ספו ן התנהגות תקנו

(, הפרעה  not upו קפיצה כפולה )במידה ואין הסכמה בין השחקנים במקרים כמ  ת:אחרוקריאות   .2.9

) מבחו נג letץ  ב(,  )יעה  )(, חבטה פtouchכדור  ק foul shotסולה  או  ח (  והכדור ריאת  במידה    וץ 

 חוזרת. רה תשוחק נקודה פגע בתקרה של מגרש מקו
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ש או עומד בתוכו ורואה  חוץ למגרבמידה ושופט שנמצא מ  :מובהקנה באופן  קריאה לא נכו .2.10

באופן  נכונה  לא  לה  קריאה  עליו  לשחקן  כנסימובהק,  ולומר  הראש   למגרש  ונה תשוחק  שבפעם 

( ace / winnerאת הנקודה )ה או חבטה שסיימה  ה של הגשה ללא מענרבמקקודה אלא  שוב הנ

לא  ל קריאה  להודיע לשחקן שכ  השופט. על  נכונה יפסיד את הנקודה  לא יאהאז השחקן שקרא קר

וה מכוונת  כהפרעה  תיחשב  המשחק  בשאר  הנקודה. נכונה  את  יפסיד  שחקן    וא  כאשר  בנוסף, 

בק הוא  יאה  ר טועה  מובהק  להיעבאופן  בעלול  התנהגות  סעיף  תחת  ספורטי נש  על  בלתי  ית. 

ש לוודא  המידה השופטים  על  יתר  מעורבים  הפרעה  שחקבמ  אינם  בחוק  בשימוש  ת  מכוונ ים, 

חקן להיות בטוח  דויקות ובכל אופן על שופט המתקן קריאה של שאות לא מתן עונשים על קרי ובמ

 נכונה.  השחקן אינה לכל ספק שקריאתו של מעבר 

 

 : למשקיפים הוראות  .3

א .3.1 המשקיף  וראה  שהקרבמקרה  ובטוח  הנקודה  להיכנס  ת  המשקיף  רשאי  שגויה,  הייתה  יאה 

פי ח חוזרת על  נקודה  ולהורות על  ולהזהיר את השחקן שאם  למגרש  מכוונת  בלתי  וק הפרעה 

  ותביא להפסד יחשב קריאה זו כהפרעה מכוונת של השחקן  ת וכאשר יעשה טעות בקריאה שוב,  

 בנקודה זו. 

ש את השחקן  נעשתה בזדון, רשאי המשקיף להעניה שהמשקיף בטוח שהקריאה שגויה ובמקר .3.2

ת באופן חריג עלולה להוביל לפסילה  על פי תקנון התנהגות בלתי ספורטיבית. קריאה לא מדויק 

 מידית. 

משקיפים   .3.3 שמעורבות  לכך  לשאוף  ותיעשויש  מינימלית  תהיה  במשחקים  ראשי  רק  שופט  ה 

 שגויה.  ברורים של קריאה במקרים

ים צריכה להיות מינימלית ולהיעשות רק  קיפים ושופט ראשי במשחק חשוב לציין שמעורבות מש .3.4

 במקרים ברורים של קריאה שגויה. 

שאלו רה  במק .3.5 ידי  על  התוצאה  לברור  חקירה  המשקיף  יבצע  התוצאה,  לגבי  הסכמה  אי    ת של 

 מנחות מתאימות: 

 מה היא התוצאה עכשיו?  .3.5.1

 רונה? ה האחישו את ההגשמאיזה צד הג  .3.5.2

 מי הגיש ראשון במשחק?  .3.5.3

 צאה במשחקונים? התומה  .3.5.4

 כמה נקודות ניצח שחקן היריב? .3.5.5

 

ואי הסכמות לגבי התוצ  .3.6 אה כמה שאפשר על השופטים להדריך את  על מנת להימנע מוויכוחים 

ן  במגרשים באופ במגרש(, לבדוק את התוצאות    שתמש בלוח תוצאות )באם נמצא השחקנים לה

ל רם בסוף כל נקודה )בעיקר  על השחקנים לקרוא את התוצאה בקודת הצורך להורות  תדיר ובמי

בנוסבגיל נמוכים(,  המאים  את  התחיל  שחקן  כל  צד  מאיזה  לשופט  ידוע  אם  בחר  ף  ומה  שחק 

 וקת.  בהגרלה זה עלול לעזור בפתרון המחל

ע  .3.7 למגרש  מגיע  כל כשהשופט  את  ראשית  לברר  הנוכ  ליו  המוסכמת התוצאה  שני    חית  על 

טוען שהתוצאה    ושחקן ב'  40-30וען שהתוצאה היא  הזוגות. לדוגמא, אם שחקן א' ט  /השחקנים  

מכיוון    30-30  -ה במשחקון הם ימשיכו מוהם אינם מסכימים מי זכה בנקודה הראשונ  30-40היא  

ינחה אתני השחקנים מסכימים שהיריב זכה בשתי נקושש עיקרון  אותו  השופט    דות במשחקון, 

לגבבמיד הסכמה  ואין  )ה  במשחקונים  התוצאה  ימשיך  3-4לעומת    4-3י  שממנה  התוצאה   )

 משחקון האחרון יגיש במשחקון הבא.  והשחקן שקיבל ב 3-3תהיה המשחק 
3.8.  
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סכמה ויש ה  3-1או    2-1טוען שהתוצאה היא    ושחקן ב'  4-1ושחקן א' טוען שהתוצאה היא  במידה  

ן התחיל להגיש או לקבל  חד עם הידיעה שחקצאה במשחק יתולגבי סדר ההגשות נוכל להיעזר ב

 ד מסוים ולפתור כך את הבעיה. במשחק מצ

 FOULים(,  או " )כדור קופץ פעמי   NOT UPור נוגע ברשת(, "" )כדLETבמקרה של קריאות " .3.9

SHOT המשק ינסה  השחקנים,  בין  מוסכמות  לא  חוקית(  בלתי  )חבטה  המקרה  "  את  להבין  יף 

 קריאה או כדור חוזר. ולהחליט על אישור ה 

הFOOT FAULT"לקריאת   .3.10 חייב  פסע(  )פסול  המ"  בתוך  לעמוד  זו  משקיף  וקריאה  גרש 

 תעשה רק על ידו. 

בירות משמעת  יפול בבעיות משמעת חייב המשקיף לראות את המקרה כדי לטפל בו. עלט .3.11

ניתן   לא  אך  במגרש,  בעיה  קיום  על  מעידות  המשקיף  ידי  על  לא  אך  הצופים  ידי  על  שנקראו 

 הגות על פי דיווחים מהצופים. תקנון התנ להעניש שחקן לפי

 ן טעויות: תיקו .3.12

הנקוד כל  במשחק  טעות  מתגלה  כאשר  הטעות  כעיקרון,  שהתגלתה  לפני   ששוחקו  ות 

 צורה הבאה: תקפות, טעויות שהתגלו יתוקנו ב

נכון   .3.12.1 הלא  מהצד  מגיש  שחקן  שוויון  שובר  במהלך  או  משחקון  במהלך  אם 

 ש מהצד הנכון בנקודה הקרובה. )שוויון/יתרון(, נתקן את הטעות מיד והשחקן יגי 

אים לא נכונים של  אם במהלך משחקון רגיל או במהלך שובר שוויון השחקנים בחצ .3.12.2

נים יחליפו צדדים לאחר הנקודה  המגרש )צפון/דרום(, נתקן את הטעות מיד והשחק

 בה התגלתה הטעות. 

היה   .3.12.3 שאמור  לשחקן  תעבור  ההגשה  רגיל  במשחקון  בתורו  שלא  מגיש  שחקן  אם 

מש  להגיש. לאחר  התגלתה  והטעות  לשחקן  במידה  תעבור  ההגשה  שלם,  חקון 

 חדש. השני וכך ייווצר סדר הגשה 

לאחר מספר זוגי    אם שחקן מגיש שלא בתורו במהלך שובר שוויון והטעות התגלתה .3.12.4

נקודות ) אי    2-2של  והטעות התגלתה לאחר מספר  ( הטעות תתוקן מיד. במידה 

 יישאר כפי שהוא.  (, סדר ההגשה  5-4זוגי של נקודות ) 

ט  .3.12.5 התגלתה  סדאם  שוויון  בשובר  או  רגיל  במשחקון  בזוגות  הקבלה  בסדר  ר  עות 

. במשחקון הבא  הקבלה יישאר כמו שהוא עד לסיומו של המשחקון או שובר השוויון

 בו בני הזוג הם המקבלים הם יחזרו לסדר הקבלה המקורי. 

חק שובר שוויון עד  אם במקרה ושחקנים התחילו מערכה רגילה כאשר הוסכם שישו  .3.12.6

ודה  הטעות תתוקן מיד רק אם שוחקה נקודה אחת בלבד, לאחר הנק  נקודות,  10

בשלושה משחקו זכה  אחד  עד ששחקן  או  ימשיכו  עד  הראשונה השחקנים  או  נים 

 נקודות.  10ואז יתחיל שובר שוויון עד   2-2התוצאה 

 

 : עומס חום ותנאי מזג אויר קיצוניים  .4
עומלפי    דרים מוג  קיצוניים  חום   איתנ .4.1 )ש  ס חישוב  והלחוו קלחום  .  ת היחסית(ל של הטמפרטורה 

המשחקים   שינוי   -  טניס  תחרות על  השלכות   שתי  תלהיו  וליםיכ   קיצוניים  חום   לתנאי    ו א  שיטת 

 . המשחקים ביטול  / ייהדח

סקה  חוזי לחות, הפאוויר וא   מעלות משולב טמפרטורת   32מעל  קיום משחקים בתנאי חום כבד:   .4.2

שני לשב  דקות  10של   ומע ין סט  ואחוזי לחות פרט מט  ות משולבמעל   38ל  לישי  אוויר  לא  ורת   ,

אי  נבתבלעדית על קיום משחקים  החלטה  התיים. הק שהתחיל חייב להסמשח   ם. ו משחקייתקיימ

 חום באחריות מנהל התחרות או השופט הראשי במקום. 
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   חום  מעומס כתוצאה  בשיטת המשחקים  שינוי .4.3

המשחקים    שיטת   ונהתש ,  צלזיוס  מעלות   32  את   עובר   החום   עומס   חישוב ו  במידה  4.2.1

 כדלקמן: 

  או   המשחק   תחילת   לפני  בחוק   הקבועה  פרטורהמהט  את   עברו  החום  ותנאי   הבמיד 4.2.1.1

  לשלישית   השנייה  ההמערכ  בין   דקות   10  של   הפסקה לשחקנים   תותר ,  במהלכו

  אחד   ואף   במידה (.  בלבד שוויון שובר עם ערכותמ  משלוש   הטוב   בשיטת  במשחקים )

 .  פסקההה  ללא  ימשיך   משחקה, בהפסקה מעונייןו אינ  חקניםמהש

 :איםהב  התנאים   חלים   הדקות  10 בת  ההפסקה  במהלך .4.4

 (. coachingאימון )  על   איסור .4.4.1

  השופט   של  מראש  בהסכמה  אאל,  רפואית   מצב  הערכת  או   ואירפ  טיפול  על  איסור .4.4.2

ורקאשתינתן  )  הראשי  לפני  לטיפול  הבקשהאם     ך  ,  אתז  עם(.  המערכה  סוף   נעשתה 

 .לך ההפסקהבמה  מורשית  נעשה רשכב רפואי  טיפול  של  התאמה

לחזור למגרש    שיתעכב   שחקן .  למשחק   זור לח  שחקניםה  על   ההפסקה   ם סיו  לאחר  ידמ .4.4.3

ההפסקה   ק המשח  את  ולהמשיך מ  במסגרת  שייענ  ,לאחר  בכוונה עיכוב  שלא  שחק 

 (. time violation) תחילה 

 .מחדש חימום יהיה  לא ההפסקה  לאחר  .4.4.4

 .בגדים ת החלפ או  שירותים ת הפסקל אפשרות ה תינתן  לא  הפסקהה מיד לאחר .4.4.5

 

 : קיצוני  חום  מעומס אה כתוצ משחקים  ולחייה או ביטד .4.5

ה   במידה  .4.5.1 רף  את  עובר  החום  עומס    ים המשחק   יושעו ,  צלזיוס  מעלות  38-וחישוב 

 .תבתחרו

,  המשחק   תחילת   לפני   בחוק   הקבועה   ה הטמפרטור  את  עברו   החום   ותנאי   במידה  .4.5.2

  עברו  החום   תנאי   באם  .הקבוע  ף לר  מתחת   אל  תרד   רטורהשהטמפ  עד   יושעו  המשחקים 

 המשוחק   המשחקון  בסיום  יושעה  המשחק,  חקמש  בזמן  בחוק  הקבועה  רההטמפרטו  את

  יורדת   הטמפרטורה  ושב  ברגע  .הקבוע  הרף  את   הטמפרטורה  רהעב  בו  רגע  באותו

  להתכונן   סביר זמן  לשחקנים   תן יי  הראשי  השופט  ,בחוק   הקבוע  לרף   מתחת  אל   בחזרה

 .המשחק לחידוש 

למדידתהאחריו  .4.5.3 החום  בדיקת   / ת  הראשיעומס  השופט  של  בלבד  מאדם   / היא  טעמו 

שעתיים    -שחקים ובכל שעהיעשה זאת מספר פעמים במשך היום, לפני תחילת המ  והוא 

 לפי הצורך. ו  ך היום במש
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 ברקים  .4.6

 . לברקים   נוגע ב האוויר מזג לתחזית  קשובים   תלהיו   מטעמו אדם / הראשי השופט על  .4.6.1

  שת סופת ומתרח  בהינתן  מיידית  יםהמשחק   את   להשעות  הסמכות  נתונה  הראשי  טלשופ .4.6.2

 .  ום ברקים בקרבת מק

   מיידית.  מחסה לתפוס התחרות באתר ם יהאנש כל על  .4.6.3

יתחדשו  המשחקים .4.6.4   או   שנראתה  האחרונה  הברק  מכת  רגעמ  דקות   30  לפחות  עד   לא 

 שמע. שנ  האחרון הרעם
 

 

 : ם פואייר מצבים  .5
פיזי  בתחרויות .5.1 נמצא  לא  וכאשר  מותר  ותרפיסט/  ארציות  רופא  טיפול  חובש/  לקבל  לשחקן 

הורה מא  ממלווה,  בפיקואו  שופט, מן  של  שלכאור  ח  יהיהפיהט  ו  שתי  וב  דקות  3  ול  נוסף 

מדמם    חקןבמקרה בו הש  אלא אם מדובר  (,שניות כל אחת  90)הפסקות של החלפת צדדים   

טיפול    דקות  5כאשר לשחקן מותרות   וניתן  זמ   יהיה טיפול. במידה  תארגן  ן סביר להלשחקן 

מכן.   לאחר  בבעיה  למשחק  לטפל  ניתן  לא  הבאם  ללפר   שחקן יאלץ  אסור    לקבל   שחקןוש, 

זריקה פויט המצריך  מסוכרתא )  ל  סובל  הוא  אם  או( לא  עירוי  פולשנ  ,  טיפול  אחר,  כל  י 

 ן. או מסכת חמצ  (ובל מאסטמה ן ס אלא אם השחק) אינהלציה 
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טיפולים    מלא, לזכותו יעמדו שני   פול רפואיהסובל מהתכווצויות שרירים אינו זכאי לטי  חקן ש .5.2

ה)קצרים   הבמהלך  ב  (. צדדים חלפת  אין  להמיכולתבאם  על  תר  לוורשאי  השחקן    , ךשיו 

 הנקודות שעד להחלפת הצדדים ע"מ לקבל טיפול. 

יותר משני פסקי זמשח .5.3 יקבל  לא  רקן  ין  ואלה  סובל    אי שהשחקן ק בתנר   נתנו יפואיים ברצף 

 . ( סולכתף וקר )  משתי בעיות/פציעות נפרדות 

זמן רפואי באותה .5.4 בו הש  אין לקבל פסק    פט ר השובאישו  אלא    ,תיםא לשירוחקן יצהפסקה 

 ראשי. ה

להחליט    על השחקן   יעצר מיד והמגרש ינוקה, ימקיא בתחומי המגרש המשחק  קן  במידה ושח .5.5

 המשיך. יכול ל עד שנוקה המגרש באם הוא  ת או דקו  3בתוך 

מ  .5.6 בזמן  הולמת שלא  בלתי  ההוריםעל השח   -שחק התנהגות  , המאמנים  המלווים  וכל    קנים, 

ב השוהה  מתקייממועדון  תחומי  אדם  תחרובו  להתת  התנ  גנהת  הולם,  בלתי    תהגובאופן 

 ות. מהתחר ה או לפסילתו של השחקן הולמת עלולה להוביל להרחקה מהמקום של מלוו

 

 וש לתחרויות קוד לב .6
 סודר ומוסכם כביגוד טניס. חק לבוש באופן מקצועי, בלבוש נקי ,מלהגיע למש   שחקןהעל  .6.1

 לבוש שאינו מותר:  .6.2

 . ירטטי שו ריצהמכנסי ג, נניטריי סווטשירט, .6.2.1

ם  על הלבוש הח. ישור השופט הראשיניים בא חם מותר בחימום ובמקרי קור קיצולבוש  .6.2.2

 ות. לעמוד בתקנות המפורט 

 : לבוש מותר  .6.3

נעליים   רשאי להחליט אם י טניס. השופט הראש  לנעול נעלי  שחקן על ה  חובה -  נעליים .6.3.1

  גיע בנעליים חקנים להשה בה על וחחימר  הבמשחק במגרש  ספציפיות מתאימות או לא.

 מגרש. הסוג ל מתאימות 

י  בתנא , הבגד ב הבגד ובגלוגואים מותרים בחזית   -  טניס של שמלתחולצה/ חלקה העליון   .6.3.2

  בתנאי ,ים מותרים אורך השרוול לוגואלצידי הגוף ול.  בועים ס"מ ר 25דלם לא יעלה על שגו 

   ס"מ רבועים.    38שגודלם לא יעלה על 

  25ים בתנאי שלא יעלו על גואים מותרלו - ת טניס ן של שמלו חת לק התח /מכנסיים/ חצאית .6.3.3

 א יותר משניים. ועים ולבס"מ ר

 . ס"מ רבועים  25על בלבד וגודלו לא יעלה   וגו אחדמותר ל -מגן זיעה / כובע/ סרט זיעה .6.3.4

 . אירוע ספורט אחר יגוד מ ב  ו י התחרות אעם בגדאיסור לשחק  חל *

יע פעם אחת בלבד על כל  לה קטן ומופשלוגו המכל  בתנאי   ,הכללוד המשחקני מכללות רשאים לשחק בביג  **

 . וש טי הלב אחד מפרי

 

   : ם וקת גביעיל טקס ח .7
טק  הנוערבתחרויות   גבי יערך  חלוקת  העים ס  כל  על  חובה  נושח .  להיות  מנהל  קנים  בטקס.  כחים 

 ס. מהטקרות שחקן יג בלבד היעדחר  שאי לאשר באופןהתחרות ר
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 והדרוג  ניקודה שיטת': ד חלק 

 

   :כללי  .1

בישראל  אי ב הטניס  על  גוד  משוקללת   מעברהוחלט  דירוג  נוער    52  של  לשיטת  גילאי  עבור  שבועות, 

סנ )למעט  ובנוסף  יורים(.ובוגרים  ובינלאומי  לאומי  בניקוד  הדירוג החדשה תתחשב  את    שיטת  תתאים 

שנ מקדם  לפי  גיל  קבוצת  כל  עבור  הניקוד  זושיטקבע.  מערך  רבים  ב ונהוגה  מקובלת    ה  טניס  איגודי 

 ולם. בע

   :המטרה  .2

שחקן    כל   באמצעותה ניתן יהיה לדרג בגילאי נוער ובוגרים  טניסאים  שיטת דירוג אחידה לכלל ה  להנהיג 

פי   על  והוגן  מדויק  באופן  הישראלי  הן    52לאורך    הישגיובדירוג  השבועות  הכלליבטבלת  והן    תדירוג 

 . משתייך השחקן ון אליו השנת  על פיבדירוג 

 השיטה:  .3
 

שהושגו על ידי השחקן בתחרות האחרונה בה   שיטה בה הנקודות –  " בועותש 52" שיטת הדירוג  .3.1

 . ם התחרותשבועות ממועד סיו 52נשמרות  השתתף,  

יהיה זהה גם    ,ארציות ואזוריות  רישום ודירוג של תחרויות  שיקבע לטובתמועד סיום תחרות  .3.1.1

 יום. אם לא הסתיימו באותו ה

המרוכז האחרון של   הגמרמשחקי ם ייקבע לפי יולארצית/אזורית ד סיום תחרות  מוע .3.1.2

 ולא לפי משחק גמר בודד.  התחרות הארצית 

ות אזורית ללא תחרות ארצית, מועד סיום  במידה ובשבוע מסוים התקיימה תחר .3.1.2.1

של רוב המוקדים ולא לפי המוקד האחרון שסיים   י הגמר משחקהתחרות יהיה לפי יום 

 התחרות.  את

 הניקוד:  שיטת  6

מהניקוד הלאומי והבינלאומי לפי מקדמי הניקוד עבור  מנה ישחקן כל של הכללי  ניקוד ה 6.1

 התחרויות בהן השתתף. 

בהן צבר השחקן  התחרויות  6של  סכוםושב לפי הניקוד הלאומי של השחקן יח  6.1.1

 שבועות.  52בטווח זמן של  ר, את הניקוד הגבוה ביות 

 : בקטגוריית הגיל שלו תחרויות    2שחקן מחויב לשחק לפחות  6.1.1.1

  –תחרות אליפות ישראל לנוער/אזורית סוכות  פסחתחרות ארצית/אזורית 

 חובה לשחק בקטגוריית הגיל של השחקן. 
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להפחית את כמות  ועדת חריגים יכולה  6.1.1.1.1

 התחרויות הנדרשת לשחקן בקטגוריית גילו. 

 

,  טגוריית גילו תחרויות בק 2לא ישחק שחקן ש  6.1.1.1.2

חרויות  פות בתנקודות שיושגו מהשתת

 . יחושבו   לא  - בקטגוריות גיל גבוהות יותר 

  הניקוד הבינלאומי של השחקן יחושב לפי הניקוד לו הוא זכאי בהתאם לסבבי  6.1.2

ובהתאם    בהםיות  הבינלאומ  התחרויות   זמן  נקודת  באותה  משתתף  השחקן 

 למקדם הניקוד של הסבבים 

 ניקוד:  הענקת  לטובתיוכרו סבבים בינלאומיים אשר  6.1.2.1

6.1.2.1.1 ATP /AWT 

6.1.2.1.2 JuniorsITF  

6.1.2.1.3 , TE U16 4TE U1 

 . ITF ישירות ממערכות ה  וזרםומי מהניקוד הבינלא 6.2

 הניקוד הבינלאומי יעודכן במערכות איגוד הטניס בכל שבוע ביום שלישי.  6.2.1

יל  בפרופ  "לוגליג "שלו במערכת ה  IPIN  יות כל שחקן לעדכן את מספר ה באחר  6.2.2

 האישי שלו. 

לדה, לא  ות בהקאו יעשה טע IPINשחקן שלא יעדכן את מספר ה 6.2.2.1

ד ליום שלישי שלאחר העדכון  הבינלאומיות עהנקודות  יעודכנו

 הנכון, ובנוסף לא יוכל לדרוש תיקון טרם העדכון האוטומטי. 

או תקלה בעדכון האוטומטי של התוצאות  במידה ותהייה טעות ו/  6.2.2.2

 במיידי.   הטעות הבינלאומיות, תתוקן 

 : דיקוהנ טבלת 7

הגיל   ת ריו גית גיל, יש להכפיל את המקדם של קטקטגורי על מנת לספור את הניקוד עבור כל   7.1

 בסכום הנקודות עבור התחרות הרלוונטית 

 339=565*0.6יחושב לפי   2רג צית ד, תחרות אר12, גילאי 2מקום לדוגמא:  7.1.1

מידה והנקודה  )כולל נקודה עשרונית(, ב   לםבמידה וסכום הנקודות אינו ש  7.1.2

 עוגל כלפי מטה. ת יחראמעלה, כלפי סכום ומעלה, יעוגל כלפי ה 5ת העשרוני 
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 : 2021לשנת ומיות ולאות תחרויות ארציקוד  ית נ ל טב 7.2

ארצית    - 2דרג 
פורים, שבועות,  

,  5, קיץ  1קיץ 
 חנוכה 

ארצית    - 1דרג 
פסח, אליפות  
 ישראל לנוער 

  18ארצית גילאי 
ושב  )הניקוד יח

  X מקדם גיללפי 
2.4 ) 

 מיקום  לאומית 

750 1000 1000 1000 1 

565 750 750 750 2 

470 625 625 625 3 

415 550 550 550 4 

375 500 330 450 5 

330 450 330 450 6 

300 400 330 450 7-8 

270 360 200 330 9-12 

225 300 200 330 13-16 

150 200 100 200 17-24 

100 100 100 200 25-32 

40 40 40 40 
מנצח  

 מוקדמות 

 

 

 :לאומיות ו  אזוריות/ ארציותתחרויות  -יחסי נקודות לפי גיל  7.1.3

 המרה   יחסי לאים גי

 X 0.1 10גילאי 

 X 0.25 12י גילא

 X 0.65 14גילאי 

 X 1.6 16י לאיג

 X 4 18גילאי 

 X 10 לאומית 
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 : תחרויות בינלאומיות  -יחסי נקודות לפי גיל  7.1.4

 רה יחסי המ גילאים 

 Tennis Europe X 7 14גילאי 

 Tennis Europe X 3 16גילאי 

 ITF   X 30  18גילאי 

ATP/WTA  X 10000 

 

 

 : 1202לשנת תחרויות אזוריות   -ניקוד   לתטב 6.1

  -5דרג 
 סבבים

אזורית  
 2רמה 

  3דרג 
  16רמה א 

 משתתפים 

  3דרג 
אזורית רמה  

  17-32א 
 משתתפים 

רמה  אזורית 
ללא    א

ארצית עד  
16  

 משתתפים 

אזורית רמה א  
ללא ארצית  

17-32  
 משתתפים 

 מיקום 

10 100 180 200 315 350 1 

8 75 135 150 237 263 2 

7 63 113 125 197 218 3 

6 55 99 110 174 193 4 

5 50 90 100 158 175 5 

4 45 81 90 142 158 6 

3 40 72 80 126 140 7-8 

  36 36 72 63 126 9-12 

  30 18 60 32 105 13-16 

  20   40   70 17-24 

  10   20   35 25-32 

            
מנצח  

 מות מוקד 
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 נהלי משמעת וענישה  ':ה  חלק

 התחרות המשחק וך  במהל עבירות  .8
 : משחק רציף  .8.1

 הבא: ענישה שחקן שיפר את חוק המשחק הרציף ייענש בהתאם לסדר ה .8.1.1

 דר הענישה: ס .8.1.1.1

 הגשה  הפסד / אזהרה .8.1.1.1.1

 נקודה  .8.1.1.1.2

 נקודה  .8.1.1.1.3

 

 הפרעה למשחק:  .8.2

להפרעה   .8.2.1 גורם  ושחקן  השחקןמכבמידה  אותו  ליריבו  הנקוד  וונת  את  ה,  יפסיד 

  , יתה בלתי מכוונת יחזרו על הנקודה באם ההפרעה מהיריב הים  השחקני  , אידך מ

נגר אם  שלא  או  למשחק  הפרעה  הפרעה  מה  השחקנים.  אשמתם  או  בשליטתם 

שחקןבלת של  שניה  מכוונת  משחק   י  ו  ,בזמן  למכוונת  את  תיחשב  יפסיד  השחקן 

לעודד  הנקודה.  איסור  ראשונה    או  חל  הגשה  בין  שניה לדבר    עם בפ  .להגשה 

קריאהונהראש תיחשב  פ ה/ה  הנקודות  בין  הפעם  לרעה  ולאחר  מכוונת  בלתי 

 לפרעה מכוונת. הראשונה תיחשב  

העובר על הקוד המשמעתי של    שחקן :  עבירות על קוד המשמעת של חוקי הטניס  .8.2.2

 הכיסאפט  , הסמכות הראשונית להענשת שחקן היא שושיענעלול להטניס  חוקי ה

משחק זוגות אם אחד  ב  . תייעצותלה  הראשי  ים לקרוא לשופטהמשקיף והם רשא או

נענש,   הזוג  על העונש  מבני  ב  יחול  הזוג.  בני  נקודהשני  עונש  של  עונש   / מצב 

יתו  המשחקון  או  הנקודה  מהשחקן  משחקון,  יגרעו  ולא  ליריב  קוד  וספו  על  שעבר 

 המשמעת. 

 סדר הענישה:  .8.2.3

 Code violation (CV)- warning - אזהרה .8.2.3.1

 CV- point penalty - עונש נקודה .8.2.3.2

 CV- game penalty - שחקון עונש מ  .8.2.3.3

 CV- game penalty / default - פסילה  / עונש משחקון .8.2.3.4

 CV- game penalty / default - פסילה  / עונש משחקון .8.2.3.5

 

ות בזמן משחק או בין משחקים עליו  השחקן נמצא במקום התחרכאשר  :  התנהגות לשחקנים  קוד  .8.3

ב מקצועי אופלהתנהג  לק   ן  ההתנהגות ובהתאם  המשמעת. וכלל   וד  התחרות "  י  את    "מקום  כולל 

או כל פעילות רשמית אותה מארגנת התחרות. ה  ,םי ם השחקנת בהם לניהמלונו   הסעות רשמיות 

 : לנהוג בים השחקנים מחויעל פיהם להלן הכללים 

 

וקב ובהתאם  אחרי קודמו באופן עהמשחקים יתחילו אחד    -  Punctuality  -תקנודיי .8.3.1

) ולת המשחקים  שפורסםא   (order of playכנית  הלו"ז  המשחקים  ו  תוכנית   ,

   . ימשדעות הר ל לוח המו וע Loglig  אפליקצייתבא ברורה ונגישה שהי  תפורסם כך

וב כנית  ותהתאם לעל השחקנים להיות מוכנים למשחק שלהם כאשר הם נקראים 

פסל מהתחרות בהתאם  י דקות עלול לה   15-המשחקים. שחקן אשר יאחר ביותר מ

 . ראשי השופט הלשיקול דעתו של 
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וציוד .8.3.2 להתלבש    -  לבוש  השחקנים  כל  על 

באופ  ומקובל.  ולהצטייד  נקי  מקצועי,  המשקיהכיסאשופט  ן  ה,  או  הראשי  ושף  פט 

יופיע למשחק בתלבושת שאי  נה להחליף את  נה תקיעלולים להורות לשחקן אשר 

עומד   שאינו  הלבוש  התקנות, פריט  עם  אחד  לספק    בקנה  יוכל  אינו  אשר  שחקן 

 . פסל יהעלול לקנית תלבושת ת 

בכוונה תחילהעיכוב מש .8.3.3 חוק   Time Violation  -חק שלא  על  עובר    כאשר שחקן 

בצוהמש הרציף  שאיחק  ה  הנ רה  במסגרת  להיענש  עלול  הוא  כמכוונת  -נתפסת 

Time Violation  , יש או מקבל  חקן עובר על הזמן המותר בין אם הוא מגכאשר ש

   וא יקבל עונש שלמגיש ההוא ההיה אזהרה, לאחר מכן אם אותו שחקן עונשו י

קודות או  הנ  אשונה בלבד אם איחר ביןהפסד הגשה, כלומר יפסיד את ההגשה הר

 אם איחר בין ההגשות שלו עצמו. אם שחקן קיבל אזהרה וכעת הוא  היי את השנ

ברצף, במידה    time violationל הוא יקבל עונש נקודה. שחקן לא יקבל שני  המקב

 ד המשמעת.  שחקן במסגרת קו ענש היי יפות ברצ  יהיוהתעכב בפעם השנ

 time  -בענש  יוא י הדקות )עומס חום(    10ת  במידה ושחקן מאחר לאחר הפסקה ב

violations   אזהרה( ב / ברציפות  נוספת  נקודה  מכן  ולאחר  פענקודה,  עד  כל  ם 

 ( שיחזור למגרש

כאשר שחקן מעכב את המשחק    -  Delay of game  -עיכוב משחק בכוונה תחילה  .8.3.4

 י או שהשחקן אינו חוזר למגרש בזמן המותר. צאה ממצב רפואילה, כתונה תחבכוו

ים גסות או מילים היכולות להיתפס  לי במימוש  ש -  Audible obscenity -פה בוטהש .8.3.5

על  ניותכפוגע כעבירה  ענישה    הקוד  ייחשב  ויגרור  הטניס  חוקי  של  המשמעתי 

לכך  קטג ,  בהתאם  מתחת  לא  אשר  הגסויות  כל  נופלות  זו  לישות  כוונווריה  ת 

 ני. ילות אופי פוגעספציפית אך מכ

ג .8.3.6 תנועות   -  Visible obscenity  -סהתנועה  תגסות    ביצוע  האו  ולות  לע נועות 

המשמעתי  הקוד  על  כעבירה  ייחשב  משחק  במהלך  כגסות  ח  להתפרש  וקי  של 

לכך  בהתאם  ענישה  ויגרור  להיעשות  ,הטניס  יכולה  כדי    התנועה  תוך  ע“י השחקן 

 . המחבטאו   שימוש בידיו

להיתפס   ימוש במילים גסות או בביטוי העלולש   -   Verbal abuse-נות מילולית פוגע .8.3.7

ות ספציפית במהלך המשחק ייחשב כעבירה על הקוד  שי ת כנגד וונצורה מככפוגע ב 

חו של  הטהמשמעתי  בהתאם קי  ענישה  ויגרור  שופט,  ,  ניס  היא  ספציפית  ישות 

 .אחר  אדם או כל  צופהופה, מאמן,  שחקן, צ

פגיעה פיזית בשחקן, מאמן, צופה, שופט או כל    -  Physical abuse  -זית עה פיפגי .8.3.8

א המשח איש  במהלך  כע חר  על  בק תחשב  הטניס  ק הירה  חוקי  של  המשמעתי  וד 

תן לדייק ולומר כי תחת הגדרתו נכללת  וק ניותגרור ענישה בהתאם לכך. לצורך הח

 . “ בישות כלשהי במהלך המשחק כל ”נגיעה לא מאושרת

ב .8.3.9 מסוכנת  התייחסו  -  Ball abuse  -כדור פגיעה  או  פזיזה  אלימה,  בצורה  לכדור  ת 

ת המשחק  כעבירה  במהלך  המחשב  הקוד  ששעל  ותגרור    ל מעתי  הטניס  חוקי 

הכדור נחבט בצורה אגרסיבית  בהם    כולל מקרים   אינו ענישה בהתאם לכך. חוק זה  

 .קן לזכות בנקודהכתוצאה מניסיון לגיטימי של שח

צי .8.3.10 או  במחבט  א  -  Racket abuse  -וד פגיעה  ע“י  פגיעה  בציוד  או  במחבט  לימה 

כעבירה תחשב  המשחק  במהלך  הקוד    שחקן  של על  החו   המשמעתי    יס נטקי 

 ותגרור ענישה בהתאם. 

המחבט או ציוד אחר בכעס או    בירה שלכדוגמא לעבירה שכזאת ניתן לראות ש

 .באביזר קבוע הנמצא במגרש  פגיעה מכוונת ואלימה ברשת או
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במהלך  קבל   -  Coaching and coaches  -יםומאמנ אימון   .8.3.11 המאמן  מן  תדרוך  ת 

הק  על  כעבירה  תחשב  המשהמשחק  חוקי וד  של  ענישה  תגרוו  יסהטנ  מעתי  ר 

כל תקשור זה,  חוק  לצורך  מ בהתאם.  ות,  או  המאמן  יזואליתילולית  מלווה   /  בין 

כמ כתדרוך.  ייחשבו  המשחק  במהלך  נכלל  לשחקן  זה  חוק  הגדרת  תחת  כן,  ו 

שחקן לעבור על אחת מן העבירות האחרות  ו המלווה של ההמאמן א  ור של האיס

של   המשמעתי  הקוד  העל  עבירה  חוקי  גםשח ת  שכזו טניס.  של    ב  לעבירה  כן 

 .אםהשחקן על הקוד המשמעתי ותגרור ענישה בהת

ספורטיביתהתנ  .8.3.12 בלתי  בלתי    התנהגות  -  Unsportsmanlike conduct  -  הגות 

שמעתי של  רה על הקוד המתחשב לעבי משחק  ספורטיבית של שחקן במהלך ה

 גות בלתי  התנהחוקי הטניס ותגרור ענישה בהתאם. לצורך החוק תוגדר 

ף  ת בעלת אופי פוגע או גס אשר לא מוצאת את הגדרתה באכהתנהגו  ת יבספורטי 

רות קוד  של מספר עבי  שילוב או    מן העבירות האחרות על הקוד המשמעתי אחת  

 ההתנהגות ברצף. 

מעבר לספק    מעידה הגותו על המגרש  שחקן שהתנ  -  Best efforts  -  חניסיון לנצ .8.3.13

המשמעתי של חוקי    וד ק ה  עובר על ק ייחשב כחברור כי אינו מנסה לנצח את המש

 .  הטניס יוענש בהתאם 

ק זה ולהביאו לכלל שימוש אך ורק כאשר התנהגות  ושכל בחו יש לעשות שימוש מ 

יש  ,  ק יחסותו למשחלהתי  מגרש אינה משאירה מקום לספק באשרהשחקן על ה

 .וש בחוק זהלשופט הראשי לפני השימלדווח  

ור אינה עבירה על  א אישל להמגרש    עזיבת   -  Leaving the court  -  עזיבת המגרש  .8.3.14

יכולה להביא לענישה בהתאם  זו עשויה  הקוד המשמעתי בפני עצמה אך פעולה  

הד  ושיקול  במידה  המשמעתי,  שכזאת. לקוד  ענישה  מצדיק  השופט  של    עת 

ט הראשי שעשוי  ראי על המשחק לקרוא לשופל השופט האחים קיצוניים עבמקר 

 .ירהר את העבובלהחליט לפסול את השחקן הע

  פסול שחקן השופט הראשי בלבד רשאי ל  -  Immediate default  -  דיתה מייליפס .8.3.15

עבירה   הטניס בעקבות  חוקי  של  המשמעתי  הקוד  והוא    על  את  במידה  מוצא 

הפס את  כמצדיקה  הילה.  העבירה  שופט  העל  את  להפסיק  מיד  משחק  משחק 

שופט  ל כך ל יע ע ירה שעלולה להביא לפסילה מיידית ולהוד לאחר שהתבצעה העב

מני  שאהר ההחלטה    ת על  את  או  שיקבל  בפסילה  להסתפק  תל באם  ונה  הגיש 

 .שתדון בבית דין משמעתי של האיגוד

לג  .8.3.15.1 העלולות  משמעת  עבירות  מיידית סוגי  לפסילה  באם    רום 

 : ע"י מי ממלוויואו   עצמו   ה על ידי השחקןבוצע העבירה 

 . ילולית חמורה פוגענות מ .8.3.15.1.1

 . ספורטיבית חמורה התנהגות בלתי  .8.3.15.1.2

כדור  .8.3.15.1.3 של  הגורמת צי  /  מחבט   /  פגיעה  באדם    זק, לנ  וד 

 . השלא בכוונה תחיל

 . לפגוע באדם אחר בכוונה תחילה  יסיוןנ .8.3.15.1.4

 .יזיתעה פפגי .8.3.15.1.5

 

 

 

 

 רות ענישה לאחר התחבירות ו ע .9
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 ת: עבירו .9.1

 התחרות.  תחם מב מלווה או  ו/ של שחקן  מורה עבירה ח .9.1.1

 אתר התחרות. משחק או בגבולות לאחר ה למת  התנהגות שאינה הו  .9.1.2

 עונשים:  .9.2

 אזהרה .9.2.1

 פסילה  .9.2.2

 דין משמעתי  יתפסילה וזימון לב  .9.2.3

 Zero Pointer  –נישת פסילה ע – פסילות .9.3

 בחישוב הממוצע.    לשייכל  "אפס נקודותיוענש ב "ארצית   שחקן שנפסל בתחרות .9.3.1

התחרויות הכי טובות   5סל בתחרות ארצית, ייספרו לו קן נפלדוגמא: שח .9.3.1.1

 תחרויות    6הממוצע יקבע על פי  .קודות נ  0ממוצע ועוד תחרות עם ל

 . (  0 תחרויות+  5)

שהנקודות עבור אותה תחרות ירדו   שבועות עד   52יימשך תוקפו של העונש  .9.3.1.2

 לכלל השחקנים. 

 על אורכו. לא תהיינה אפשרות לערער על העונש ו .9.3.1.3

עונש של  בתחרות אזורית    שנפסל שחקן   .9.3.2 נקודותאפ" יקבל  דוח  בכפוף    " ס  להגשת 

 מטעמה.וסמך שהועדת נוער או מי  פסילה שיועבר להחלטת 
 

   רעור על ענישה ע .9.4

תי וזאת  ענישה שפסק בית הדין המשמע  על   , באמצעות מייל בלבד,  ניתן לערער .9.4.1

 ההודעה על עונשו.  מתן מיום  ימים  7 -לא יאוחר מ  

 

 : ה את השחקן( מלוו)הורים, מאמנים, חברים וכל אדם ש  גות וענישהנההתלי כל –  מלווים  .10
 לעודד את השחקנים.   מלווים רשאים .10.1

 המשחק. ווה במהלך רב מלתע לא י .10.2

 משחק. ( במהלך הונוכחים השופטים )במידה אין לדבר עם השחקנים ו .10.3

 המשחק.  קן בזמן ח איסור לתת הוראות לש  חל .10.4

 מקרה.   שחקן יריב בשוםאין לפנות ל  .10.5

 א כף לפני סיום הנקודה. חומאין ל .10.6

 המגרש.  אין להיכנס לתוך  .10.7

 מכל סיבה שהיא.  אין להורות לשחקן לעזוב את המגרש .10.8

ש .10.9 שבה  הפסק  יש במידה  לשחקן ה  אסור    מותר  המגרש,  את  לשולעזוב  עם  למלווה   חח 

 השחקן.              

התח  .10.10 מנהל  ראשי,  מרשופט  או  מות  להרחיק  רשאים  הקרשקיף  מאזור  למגר לווה  בו  וב  ש 

 הל המשחק. תנמ

י .10.11 משחק  במהלך  יתערב  אשר  יופעל  ג מלווה  השחקן  שעל  לכך  הוא  רום  אותו  השחקן  על 

 ועד פסילה. חל מאזהרה נוהל העונשים ה -מלווה 

ש  .10.12 ו/או  נימלווה  פיסית  באלימות  כל  מילולית,  הג  בתחרות  כלפי  תפקיד  יורחק    -בעל 

של    אוטומטית  לתקופה  הנוער  החמהתהחל  חודשים    3מתחרויות  שקל  י ות  באהרות 

משמעתי דין  בית  בפני  שהורח העמדתו  והורה  במידה  התחרות,  י  ק .  מיקום  לתחומי  כנס 

 התחרות. יורחק באופן אוטומטי מ   -אותו הוא מלווה   ,שחקן המשתתף ה
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 ' אנספח 

 2021לשנת  כוניםעד  - תחרויות נהלי

 כללי: .1
הנוער  התחרויו .10.1 לכל שחקני  כרטיס טנת פתוחות  בעלי  בד ה  תקף,  יכרטבישראל,    יקהכולל 

 אר. נו בי 1-ה א קבוצות הגיל הובע לגבי לידה הקו תאריך ה  ות.שי י אתאונות רפואית וביטוח 

 2013 -  2011ילידי    -  10 ות בנים, בנ .10.2

 2010 -  2009ילידי   -  12ות ם, בנבני .10.3

 2008 -  2007ילידי   -  14בנים, בנות  .10.4

 2006 - 2005ילידי  - 16בנות בנים/ .10.5

 2004 – 2003די ילי - 18בנים/בנות  .10.6
 

 : מעבר גיל .11
רש  .11.1 לשחשחקנים  יותר  קאים  הבוגר  גיל  יו"ר  רק    בקבוצת  הבאישור  והנועדת  הל  נמ וער 

 של איגוד הטניס.   המקצועי

 

 חקים:שיטת המש .12
 בין משחק למשחק:  וחה זמן מנ מנחים לקביעת קווים  .12.1

 יהיה חצי שעה.  זמן המנוחה  - משחק שערך פחות משעה  .12.1.1

 ה יהיה שעה אחת. נוחהמ ןזמ  -  עה לשעה וחצימשחק שערך בין ש .12.1.2

 חצי. ה יהיה שעה ו זמן המנוח - משעה וחצי ר רך יותעמשחק ש .12.1.3

 . שעתיים עד   - יותר משעתייםשחק של מלאחר   .12.1.4

 . חצי שעה -חקי זוגות ש מחה בין  ומנ  .12.1.5

 מנוחה.  חצי שעה - ידים וגמר זוגות משוחקים באותו יום יח  במידה וגמר  .12.1.6

מזג .12.1.7 ליותר מחצי שעה בעקבות  נעצר  ומשחק  יתאפס  ,ר אויה  במידה  ומשך    שעון המשחק 

 משחק.  מחדש מהרגע בו חודש ה בששחק יחו המ

 חק: שהפסקות במהלך המ  .12.2

 תחילתו ועד סיומו. מ קיים ברציפותאמור להתהמשחק, כעיקרון,  -ת המשחק כיוהמש .12.2.1

שר המקבל אמור לשחק על פי הקצב הסביר  שניות, כא  25ו  המותר בין הנקודות הינ  מןהז .12.2.2

 של המגיש. 

אשון  למעט לאחר משחקון ר  ת,ו י שנ  90ו  ינחקונים השת צדדים בין המלפן להח מן הניתזה .12.2.3

להיות  המשחק  אלו על    הלך שובר השוויון, כאשר במקריםבמדדים  צבכל מערכה והחלפת  

 לא הפסקה. ל   שותיף ועל המעבר להיערצ

ב .12.2.4 המנוחה  יהיזמן  המערכות  הנקודה    120ה  ין  של  בסיומה  יתחיל  היותר,  לכל  שניות 

 ה. באה  ל הנקודהש ד לחבטת ההגשה ע  יימדדחרונה ו אה

שביגודדיבמ .12.2.5 ) / ה  השחקן  משימושציוד  יצא  מחבטו(  יינתן  נדרש  ו  , למעט  המיידי,  חילופו 

 רון לבעיה. פת ל מנת למצוא ן סביר עלשחקן זמ

השירותים  לב  שחקן רשאי  .12.2.6 שירותים. הפסקת  לצורך הפסקת  מן המגרש  לצאת  אישור  קש 

 ערכות.  מה ן יקה שב פסבהביר ותילקח  ך זמן סהימשל מוגבלת לזמן מוגדר וצריכהאיננה 
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הזוגות  שחקי  ספקת שירותים אחת. במהלקבל    ם כל אחד מהשחקנים רשאיבמשחק יחידי .12.2.7

 .  קבל שתי הפסקותזוגות רשאית ל מן ה ל אחת כ

ששחקן   .12.2.8 פעם  בכל  אחת.  כהפסקה  יחשב  הדבר  ביחד,  להפסקה  יוצאים  הזוג  בני  שני  אם 

זוגו.  בן  ת  ולר להתנהת מההפסקות המותרות, ללא קשחשב לאעוזב את המגרש הדבר יח 

שה  תכן השחקן בעני שר, אך במקביל יסות תאורסקות המות הפספת מעבר לונ  קת כל הפס 

ס הענישה  תחת  הדר  קוד  מ)משמעת  של  מכווןשח עיכוב  את  ק  לרעה  שינצל  שחקן   .)

קו  של  הענישה  סדר  תחת  להיענש  יהיה  עלול  להפסקה  מהמגרש  לצאת  ד  האפשרות 

ספהמש בלתי  בהתנהגות  ל  ורטיבית.מעת  לצאת  המערכאסור  בין  שירותים   ההפסקת 

 ות. נקוד 10עד ון יו שלישית היא שובר שומערכה הוה  במידה ת השנייה והשלישי

 

הפסקושתמותרות    12-ו   10לגילאי   .12.2.8.1 בעדיפות  י  המשחק  במהלך  שירותים  ת 

 . יון שיוו  יציאה לפני מערכה שלישית שובר מותרת הלהפסקה שבין המערכות, 

 

 ן: דלקמ ך המשחק, יתבצע החימום החוזר כסקה במהלבמידה שתהיה הפ .12.2.9

 

 . ללא חימום חוזר   -קות ד  15-0הפסקה בת  .12.2.9.1

 דקות.  חימום חוזר בן שלוש  -ות  דק 30-15הפסקה בת  .12.2.9.2

 דקות. חימום חוזר בן חמש  -דקות   30-מיותר ת הפסקה ב .12.2.9.3

 

י .12.2.10 זאת ילא  עם  פיזית,  להתאושש  נוסף  זמן  לשחקן  רפואית    שסובל שחקן    נתן  מבעיה 

ק פסק זמן  ודקות )פירוט בח   3ל פסק זמן רפואי שאורכו  הוא זכאי לקבלטיפול    הניתנת

בנ הפסקורפואי(,  מותרות  שוסף  בזמנ/ם יתירות  ביגוד  מסוהחלפת  במשים    חק ימים 

 בחוק הפסקות שירותים והחלפת ביגוד(.  )פירוט 

השונות .12.2.11 התחרויות  לחוקי  ובהתאם  חום  עומס  ושורר  זכאים  השחק  , במידה  יהיו  נים 

רכות  ע מ  3-של הטוב מ   ה והשלישית במשחקימערכה השנידקות בין ה   10ה בת  להפסק

 פר טייברק(. סו ת הפסקה לפני מערכה סופי )לא תהיה 

ושורר .12.2.12 כבד    במידה  חום  בטמפרטורה    ים לולע   ים שחקהמעומס  לירידה  עד  להיעצר 

 ם להחלטת השופט הראשי )פירוט בחוק עומס חום(. אובהת
 

 
 


