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 ₪   30,000בסך פרסים כספיים של   WILSON 1202 אליפות ישראל לבוגרים 

24/12/2021-17   

 מבנה התחרויות  .1

 הרשמה  .1.1

ביום התחרות    14 תחרות פתוחה לכלל השחקנים הרשומים באיגוד )לבנים מגיל  .1.1.1

 ( ביום התחרות  13ולבנות מגיל 

)ממכון ספורט,  לתחרות, חייבים בבדיקה רפואית בתוקף    שחקנים המבקשים להירשם  .1.1.2

 . בתוקף   ITENNISחתום ע"י רופא ספורט בלבד( ודמי חברות 

   אינם רשאים להשתתף בתחרות.שחקנים/ות ללא אזרחות ישראלית  .1.1.3

ולפני   Itennis-Logligאפליקציית   תתבצע באמצעותההרשמה  – מועד אחרון להרשמה  .1.1.4

בבעיה   שיתקל ופיע בפרסומים של איגוד הטניס. שחקן  המועד האחרון לרישום כפי שמ

בלילה ביום גמר ההרשמה    12ישלח מייל לפני השעה ולא הצליח להירשם לתחרות, 

 למחלקת תחרויות הנוער. 

מחובת השחקנים לוודא ששמם מופיע ברשימת פרסום המשתתפים   – אישור הרשמה  .1.1.5

 . Itennis-Logligבאפליקציית 

שחקן יכול לשחק בתחרות    – ( One tournament per weekחוק תחרות אחת בשבוע ) .1.1.6

באישור  או תחרות בינלאומית  ראשון( למעט משחקי ליגה -אחת בלבד לשבוע )ראשון 

 שופט ראשי בלבד. 

ות ולא ייכנסו לתחרות המוקדמות מפאת דירוג נמוך, יזוכו  שיירשמו לתחרשחקנים  .1.1.7

 בדמי הרישום. 

 מועד פרסום רשימת המשתתפים .1.1.8

כל שחקן חייב   רשימת המשתתפים תתפרסם מספר ימים לאחר תום הרישום.  .1.1.8.1

או שעליו לשחק בתחרות   לוודא לאחר מועד זה באם שובץ ישירות לבית הגמר 

 . המוקדמות 

 ת טעות ברשימת המשתתפים בתחרו .1.1.9

במידה ונוצרה טעות אדמיניסטרטיבית ברשימת השחקנים לתחרות, הרשימה   .1.1.9.1

  ות/ די ולפי סדר הקבלה המקורי. במידה והשחקנים/ות נמצאיםי תתוקן במי

במקום התחרות, יערך סיבוב מוקדם על מנת לקבוע את רשימת המשתתפים  

בעלי הדירוג הנמוך    ות/ הסופית. המשחק המוקדם יערך בין שני השחקנים

 ביותר בהגרלה, ויזכה את המנצח בניקוד מעבר מוקדמות. 
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 ביטול השתתפות בתחרות/פרישה מהתחרות  .1.2

שחקן רשאי לפרוש ולקבל החזר   ת ביצוע ופרסום ההגרלוולפני   לאחר סיום ההרשמה .1.2.1

 כספי במקרים הבאים: 

 בהצגת אישור רפואי רלוונטי בלבד.  .1.2.1.1

 אבל מדרגה ראשונה או כח עליון/ אסון טבע.  .1.2.1.2

יקבל את הניקוד והפרס הכספי   , מסיבה רפואיתשחקן הפורש במהלך התחרות/משחק  .1.2.2

 )במידה וזכאי( עבור השלב אליו הגיע. 

 יינתן החזר כספי. לאחר ביצוע ההגרלות ופרסומם, לא  .1.2.3

 לבית גמר דירוג   .1.3

 דירוג לתחרות היחידים יתבצע לפי:  .1.3.1

 דירוג ארצי כללי )דירוג אשר מופיע באתר איגוד הטניס(  .1.3.1.1

 דירוג לתחרות זוגות יתבצע לפי:  .1.3.2

 . ATP /WTAנקודות זוגות  .1.3.2.1

 דירוג ארצי כללי )דירוג אשר מופיע באתר איגוד הטניס(  .1.3.2.2

 דירוג למוקדמות  .1.4

 היחידים יתבצע לפי הקדימות הבאה: דירוג לתחרות  .1.4.1

 דירוג ארצי כללי )דירוג אשר מופיע באתר איגוד הטניס(  .1.4.1.1

 מוקדמות לתחרות  .1.5

)לא    Itennis-Logligאפליקציית  באמצעות ההרשמה למוקדמות ובית הגמר תתבצע   .1.5.1

 . תתבצע הרשמה נפרדת( 

 הגמר. , ייכנסו באופן אוטומטי לבית גברים  השחקנים הראשונים בדירוג  16 .1.5.2

 באופן אוטומטי לבית הגמר.  השחקניות הראשונות בדירוג נשים, ייכנסו  16 .1.5.3

בדירוג הנמוך ביותר אל  ית /נ(, יעבור השחקwild cardבמידה ויינתן כרטיס חופשי )  .1.5.4

 המוקדמות. 

 . קדימות הדירוגיכנס המדורג הבא לפי    -לפני תחילת המוקדמות   .1.5.5

מזל" מהמוקדמות וזאת בתנאי שהגיע  יכנס "מפסיד בר   –לאחר תחילת המוקדמות  .1.5.6

ונרשם אצל השופט הראשי חצי שעה לפחות לפני תחילת המשחקים בבית הגמר לפי  

 סדר עדיפויות הבא: 

 . המפסידים בסיבוב האחרון במוקדמות לפי דירוג .1.5.6.1

 המפסידים בסיבובים הקודמים לפי דירוג.  .1.5.6.2
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ת המוקדמות  בתחרו ה/שחקן/ית שהפסיד  –  (Lucky loser)  "מפסיד בר מזל"  .1.5.7

פרש לפני   ,להשתתף בהגרלה הראשית. במידה ושחקן שהתקבל לבית הגמר ת /רשאים

,  תחילת המשחק הראשון שלו בתחרות, סדר השחקנים ברשימת "מפסידים ברי מזל" 

יקבע לפי השלב אליו הגיעו במוקדמות )סיבוב אחרון במוקדמות לפי דירוג, ולאחר מכן  

  שחקן אשר מעוניין להיכלל ברשימת "מפסידים ברימהסיבובים הקודמים לפי דירוג(. 

 דקות לפני תחילת המשחקים.   30מזל", חייב להרשים אצל השופט הראשי עד 

 

באישור המנהל המקצועי.  ו  במקרים חריגים רק אך ויינתן    –( wild cardכרטיס חופשי )  .1.5.8

ללא התחשבות בדירוג שלו.   למוקדמות / ניתן לקבל שחקן ישירות להגרלה הראשית

, לא  המוקדמות  לאחר תחילת במידה ושחקן אשר קיבל כרטיס חופשי פורש מהתחרות 

 Luckyלהחליפו בשחקן אחר עם כרטיס חופשי אלא רק ב"מפסיד בר מזל" )יהיה  ניתן 

loser .לא יינתן כרטיס חופשי בעקבות איחור בהרשמה .) 

בתחרות הזוגות שחקנים/ות או  ו ות בתחרות המוקדמ  – ( alternateשחקן מחליף ) .1.5.9

פרישה לפני   וארעה זוגות שנותרו מחוץ להגרלה יכולים להשתתף בתחרות במידה 

 לפי סדר עדיפויות הדירוגים. יהיה  סדר הקבלה  . תחילת המשחק

 שחקנים שלא נטלו חלק במוקדמות לא יוכלו להשתתף בבית הגמר.  .1.5.10

 מבנה התחרות  .1.6

 : גברים .1.6.1

איגוד  )  שחקנים.  64ים, מוקדמות יוגבלו עד שחקנ  24בית גמר במתכונת של  .1.6.1.1

 הטניס שומר את הזכות להגדיל את המוקדמות לפי הרישום( 

 שחקנים עולים לבית הגמר.   8 – תחרות המוקדמות תשוחק עד לשלב העלייה  .1.6.1.2

 : נשים .1.6.2

  שחקניות.  48שחקניות, מוקדמות יוגבלו עד   24בית הגמר במתכונת של   .1.6.2.1

 )איגוד הטניס שומר את הזכות להגדיל את המוקדמות לפי הרישום( 

 

 שחקניות עולות לבית הגמר   8 – תחרות המוקדמות תשוחק עד לשלב העלייה  .1.6.2.2

 : זוגות  .1.6.3

 זוגות.  16בית הגמר במתכונת של   .1.6.3.1

  , במידת הצורך איגוד הטניס רשאי להוסיף מוקדים נוספים לטובת משחקי המוקדמות .1.6.4

 התחרות מוקדם מהמפורסם לטובת לוח הזמנים של התחרות. או להתחיל את /ו

 חוקי התחרות:  .2

 . ITF FUTURESלחוקי תחרויות   יותאמוחוקי התחרות   .2.1

 . 1-5-1יושם דגש על חוק  .2.2
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   Corruption Program-Tennis Antiלמדיניות ה הכפופ אליפות ישראל לבוגרים  – חוקי יושרה  .2.3

 157בעמוד   ITFה בקובץ חוקי  חוקב  לעייןניתן  ) ITFשל ה

 

 שיטת המשחקים  .3

 

מערכות, מערכה סופית שובר שוויון    3-של הטוב מ  בשיטת משחק תחרות המוקדמות תשוחק  .3.1

 נקודות.  10עד 

 מערכות עם שוברי שוויון.  3-בית הגמר ישוחק בשיטת הטוב מ .3.2

מערכה סופית שובר  (, No advantage) 40-40-מערכות, נקודה מכרעת ב  3-הטוב מ –  זוגות .3.3

 נקודות.  10שוויון עד 

 

 ענישה וקנסות  .4

 . ITFלחוקי ה וצמודים  כלל חוקי הטניס יהיו כפופים  .4.1

 . כלל השחקנים מחויבים להתנהגות מקצועית במתחם התחרות .4.2

 .הסמכות לענישה והטלת קנס תהיה בידי השופט הראשי של התחרות .4.3

 : להלן יפורטו העבירות בגינן תפסק ענישה וכן את מהותה .4.4

שחקן לא ישתמש בשפה בוטה בכל מתחם     - (AUDIBLE OBSCENITYשפה בוטה )  .4.4.1

בנוסף אם   ₪.  500התחרות, עבירה על סעיף זה עלולה להוביל לקנס עד לסכום של 

או חימום המשחק, השחקן ייענש במסגרת מערכת  /העבירה נעשית בזמן משחק ו 

 להוביל לפסילה מיידית הענישה במשחק. עבירה זו נחשבת לעבירה גסה ועלולה 

שחקן לא יעשה תנועות מגונות בכל מתחם   -    (VISIBLE OBSCENITY)תנועות מגונות  .4.4.2

בנוסף אם    ₪.  500התחרות, עבירה על סעיף זה עלולה להוביל לקנס עד לסכום של 

יענש במסגרת מערכת  או חימום המשחק, השחקן י /העבירה נעשית בזמן משחק ו 

 נחשבת לעבירה גסה ועלולה להוביל לפסילה מיידית הענישה במשחק. עבירה זו 

יפגע מילולית בכוונה או  / יקלל / שחקן לא יעליב  -  (VERBAL ABUSEעבירה מילולית ) .4.4.3

בטעות כל נציג של התחרות, שחקן יריב, נותן חסות, בן אדם מהקהל או כל בן אדם אחר  

בנוסף    ₪. 500 במתחם התחרות. עבירה על סעיף זה עלולה להוביל לקנס עד לסכום של 

או חימום המשחק, השחקן ייענש במסגרת מערכת  / אם העבירה נעשית בזמן משחק ו

 הענישה במשחק. עבירה זו נחשבת לעבירה גסה ועלולה להוביל לפסילה מיידית 

שחקן לא יפגע בצורה פיזית בכוונה או בטעות כל   –  (PHYSICAL ABUSEעבירה פיזית )  .4.4.4

יריב, נותן חסות, בן אדם מהקהל או כל בן אדם אחר במתחם  נציג של התחרות, שחקן  

₪. בנוסף אם   500התחרות. עבירה על סעיף זה עלולה להוביל לקנס עד לסכום של 

ענש במסגרת מערכת  י או חימום המשחק, השחקן י /העבירה נעשית בזמן משחק ו 

 . תהענישה במשחק. עבירה זו נחשבת לעבירה גסה ועלולה להוביל לפסילה מיידי
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יבעט כדור בצורה אלימה  / יזרוק/ שחקן לא יחבוט – (ABUSE OF BALLS)פגיעה בכדור   .4.4.5

 או בכעס בתחום מתחם התחרות אלא אם עשה זאת בצורה סבירה/או מסוכנת ו /ו

              במהלך ניסיון לנצח נקודה. עבירה על סעיף זה עלולה להוביל לקנס עד לסכום 

או חימום המשחק, השחקן ייענש  /₪. בנוסף אם העבירה נעשית בזמן משחק ו    250של 

 במסגרת מערכת הענישה במשחק. 

שחקן לא    -(  ABUSE OF RACQUETS OR EQUIPMENTבמחבט או ציוד )פגיעה  .4.4.6

או בכעס בתחום מתחם  /או מסוכנת ו/ בצורה אלימה ו במחבט או בציודיבעט /ק יזרו/יחבוט 

₪. בנוסף אם   250עבירה על סעיף זה עלולה להוביל לקנס עד לסכום של . התחרות

או חימום המשחק, השחקן ייענש במסגרת מערכת  /העבירה נעשית בזמן משחק ו 

 הענישה במשחק. 

עצת אימון  /שחקן לא יקבל עזרה –  (COACHING AND COACHESאימון ומאמנים )  .4.4.7

במהלך המשחק. תקשורת מכל סוג, קולית וויזואלית, בין שחקן למאמן יכולה להיחשב  

כאימון. בנוסף חלה על המאמן חובת ההתנהגות החלה על השחקן. עבירה על סעיף זה  

או  / ₪. בנוסף אם העבירה נעשית בזמן משחק ו 500עלולה להוביל לקנס עד לסכום של 

 המשחק, השחקן ייענש במסגרת מערכת הענישה במשחק. חימום 

שחקן מחויב   –  (UNSPORTSMANLIKE COUNDUCTהתנהגות בלתי ספורטיבית ) .4.4.8

להתנהגות מקצוענית וספורטיבית בכל זמן התחרות, עבירה על סעיף זה עלולה להוביל  

,  או חימום המשחק / ₪. בנוסף אם העבירה נעשית בזמן משחק ו 500לקנס עד לסכום של 

 השחקן ייענש במסגרת מערכת הענישה במשחק 

שחקן מחויב לעשות מאמץ מירבי על מנת לנצח   –  (BEST EFFORTSחוסר מאמץ )  .4.4.9

 ₪.  500במשחק, עבירה על סעיף זה עלולה להוביל לקנס עד לסכום של 

במהלך משחק    שחקן לא יעזוב את המגרש –  (LEAVING THE COURTעזיבת מגרש )  .4.4.10

. עבירה על סעיף זה עלולה להוביל  משקיף/סאיר של השופט כאו חימום( ללא אישו / )ו

 ₪.   250לקנס עד לסכום של 

שחקן המשתתף בגמר תחרות, מחויב להגיע ולהשתתף    -(  CEREMONIESטקסים ) .4.4.11

 ₪.  250בטקס הסיום. עבירה על סעיף זה עלולה להוביל לקנס עד לסכום של 
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