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על בסיס   – לבחירת שחקנים למכביה  קריטריוניםהנדון: 

   13/7/21עודכן למ  -תקנון המכבייה 
 

ותחרות   12-24/7/2022מתקיימת בין התאריכים  21-ה ההמכביי .1
לל ובמרכז כו   60עד גיל  הימועדון מכבי נתנ תשוחק במגרשי   סניורים/המאסטרס 

 +.65על חימר לגיל   רמת השרון  הטניס

 והשלמות של הנהלת המכבייה. ITF -התחרות מתנהלת תחת חוקי ה .2

 כול שחקן חייב לחתום על הצהרה שבה הוא מתחייב להגיע לכול משחקיו.  .3

 10/4/2022העברת שמות המשתתפים עד  .4
   –אתרי משחקים  .5

 קשה.ח ט שמ –  כולל  35-60גילאים  –נתניה  .א

 . משטח חימר -+ 65גילאים  –רמת השרון  .ב

 . הראשי יכול לשנות את המיקומים בהתאם להחלטתו הבלעדית השופט .ג

  –  משתתפיםגילאים  .6

 .שנים 5כול   +80 - 35גילאים  -נשים/גברים  יחידים .א

 אירועים בלבד. שחקן יכול לשחק בשני  כול .ב
   –חילקו לשכבות הגיל הבאות  את הסניורים  .ג

  6משתתפים  -  35,40,45,50,55,60בגילאים:  Mastersשכבת    (1
 .שחקנים

 .שחקנים 8משתתפים  - 65,70בגיל:  Grand Mastersשכבת    (2

  8משתתפים   - 75בגילאים  Super Grand Masers -שכבת ה   (3
 שחקנים.

   - +80בגילאים  Super Extra Grand Masers -שכבת ה   (4
 שחקנים.  ?משתתפים 

 . מדינות 3-שחקנים ולפחות מ   8+ במידה ויהיו  80 גילאי (5

ביחידים   יותר צעירהשחקן בגיל מבוגר יכול לשחק בקטגוריית גיל  (6
 השחקנים.  2הגיל הקובע הינו הצעיר מבין ובזוגות 

  



קביעת הקטגוריות למשחקי הזוגות תקבע בהמשך על פי כמות   (7
 השחקנים.

   –עלויות  .7

 . ₪ 500  –לכול שחקן להשתתפות דמי רישום  .א

 רק למי שצועד בטקס הפתיחה חובה  – 300 –ביגוד  .ב

   –קטגוריות  .8

 –  מדינות שונות 3שחקנים מ  8מינימום  קטגוריה חוקית הינה זו שכוללת  .ג
והמינימום לא מתקיים הקטגוריה תאוחד עם שכבת גיל צעירה במידה 

 יותר. 

   –ההגרלה והדירוגים   .9

 תאריך ההגרלה והמיקום יועברו בהמשך.  .א

 לחות בלבד. שמבהגרלה בינה לראשי התפות ההשת .ב

  – 30/6/2022העברת מידע על שחקנים בהקשרי הדירוג יש להעביר עד  .ג
 ה. לאחר תאריך ז   ן להעביר מידעניתלא 

  –שיטת בניית הקטגוריות    .10

  –כול קטגוריה תשחק בשני שלבים  .א

 R.R –נשחק בתצורת ליגה בשלב הראשון הקטגוריה תחולק לבתים שם  .ב

 שלבי הגמר.השני ישוחקו בשלב  .ג

  4 מקסימום בתים של 6יבנו   –שחקנים או פחות   24מכילה  ריהוגקטעם  .ד
  2מות ה הטובים ביותר במקו שחקנים 2בבתים וכן המנצחים  – שחקנים

 ישחקו רבע גמר וקרב על המדליות. 

  –שחקנים  4סימום ק של מבתים  8 –שחקנים  25-32קטגוריה בת   .ה
 בבתים ישחקו רבע גמר ואילך. המנצחים 

  –שחקנים מכסימום  4בתים בני  12 –קנים חש 32-48קטגוריה בת   .ו
 בבתים ישחקו בשיטת נוקאאוט עד הסוף. המנצחים 

 

   –נים לבתים  צאת השחק שיטת הק  .11

 שחקנים מאותה המדינה בבית אחד.  2לא יהיו  .א

יבוצע  כך  – קצו רנדומלית בבתים השוניםבמדינות השונות יו 1מספרי  .ב
 ואילך.   2לגבי המדורגים 

  –שיטת קביעת המנצחים    .12

 . תהניצחונו מספר  .א

 במשחק בניהם יקבע.התוצאה  –צחונות זהה י מספר נ שני שחקניםלעם  .ב

צחונות הגיימים  ינאחוז  –צחונות זהה יספר נעם ליותר משני שחקנים מ  .ג
 קובע.

  .ד

  –פרישה והחלפת שחקנים ביחידים   .13

לא   לאחר ההגרלה שחקן שפרש מרצונו או שראש המשלחת הוציא אותו  .א
ובתנאי שהתחרות לא   ציעה או מחלהניתן להחליפו אלא עם פרש בשל פ

 החלה. 

 
 
 



   –שיטת המשחק  .14

  – R .R –שלב א'   .א

 גיימים 8סט עד   (1

 .8:8שיוויון בתוצאה  שובר  (2

   –אאוט נוק  –שלב ב'   .ב

 סופר שובר שיוויון.  3סט    – 3הטוב מ  (1

   – מעורבים/זוגות   .15

יה כול מדינה יכולה  גורקטבכול  –וזוגות מעורביםזוגות גברים/נשים  .א
 . זוגות 3להקצות מקסימום 

 .קצאת הזוגות לא חייבת להיות מתוך שחקני היחידיםה .ב

 ב זוגות גם ממדינות אחרות במידת הצורך.ניתן לשל .ג

אחד מבני הזוג פרש לפני תחילת התחרות הזוגות ניתן להחליפו בשחקן עם  .ד
 אחר.

 ניתן להחליפם. א ל –עם שני השחקנים פרשו  .ה

   –התניות   .16

 כול שחקן מחוייב לשחק בכול שעה של תאריכי התחרות.  .א

 כול משחקיו. כול שחקן חייב לחתום על הצהרה שבה הוא מתחייב להגיע ל .ב

החתום על   ORDER OF PLAY -סדר המשחקים הינו אך ורק על פי ה .ג
 די השופט ומפורסם באתרי המשחקים ובמלונות מידי ערב.י

 . 13:00-15:30יעשה מאמץ לא לשבץ בין השעות  .ד

 
   –עקרונות שיבוץ השחקנים  .17

ההשתתפות במכביה מהווה חוויה ספורטיבית ותרבותית ועולה בקנה אחד   (1
 .הסניוריםות פעילות עם מטר

יש להם  –בלבד  הסניוריםישחקו במכביה שחקנים פעילים בסבב  (2
 . סניורים ניקוד/ דירוג

 ישחקו במכביה שחקני דרג א' בלבד. (3

  -יחידים  –להלן תרחישי שיבוץ   .18

  8שחקנים בקטגוריה של  7-ו שחקנים 6 חקנים בקטגוריה שלש 5 ץשיבו (1
  -והשחקן ה באתר איגוד הטניסהראשונים מתוך טבלת הדירוגים שחקנים 

 י היחידים בכול קטגוריה. למשחק  החלטת וועדת סניורים יעודית על פי 6/8

במידה ולשני שחקנים ביחידים יש אותו הניקוד יקבע שיבוצם על פי   .א
 החזקות.  4ת ולא  תחרויו כלל ה

חקנים ביחידים יש אותו הניקוד בכלל התחרויות יקבע  במידה ולשני ש .ב
 שיבוצם על פי משחק בין מערכה אחת בניהם.  

   -זוגות   –ץ  י שיבולהלן תרחיש  .19

בכול   הזוגות למשחקי באתר האיגוד  מתוך טבלת הדירוגים  זוגות 2בוץ שי (1
החלטת וועדת סניורים  על פי  אחד מתוך קטגוריית הזוגות וזוגקטגוריה 

 י היחידים בכול קטגוריה. משחקל  עודיתיי

במידה ולשני שחקנים בזוגות יש אותו הניקוד יקבע מיקומם העדיף  .א
 ביחידים.



דה ולשני שחקנים בזוגות וביחידים יש אותו הניקוד יקבע שיבוצם במי .ב
 החזקות.  4על פי כלל התחרויות ולא  

 


