
 
 

 
 2022 הצעירותנהלים לליגות 

 הנהלים כפופים לתקנון המצורף

 
 לשנה.₪  500מועדון לא יוכל לרשום קבוצות ללא תשלום של מיסי מועדון בסך 

 

 
 המשחקים ישוחקו בשיטת ליגה 

 מבנה הליגה: (1

 קבוצות. 6-כל מחוז ליגה יהיה מורכב מ - ילדים, ילדות, נערים, נערות ונוער קטגוריות:

 :תוכנןלו"ז מ

  מרוכזת.ליגה מחזורי  2 ישוחקו  29/1 : בתאריך 2+  1 מחזור -

 .מרוכזתליגה מחזורי  2ישוחקו   5/2: בתאריך  + 34מחזור  -

  .ישוחקו מחזורי ליגה במסגרת בית/חוץ 5/3: בתאריך 5מחזור  -

 חוץ./ישוחקו מחזורי ליגה במסגרת בית - 12/3 בתאריך :השלמה מחזור -

הטובות  תקבוצו 4מכל מחוז יעלו  - ביוני 17-ו 12, 10 ים: בתאריכאלוף האלופים -

 שישי במרוכז. ימי 2לופים במינימום נקיים את אלוף הא ביותר,

 

 :תאריכי לידה רלוונטיים לכל קטגוריה

אם פתח רק יקבוצה מעורבת בנים ובנות: )ת - ילוט(י)פ נוער + קטגוריה חדשה •

. מינימום 31/12/2005 עד 1/1/2004שנתונים  קבוצות באזור(: 6מינימום  ויהי

בנים. ישחקו יחידים בנים, יחידות בנות  2-בנות ו 2 -שחקנים  4 ישום:לר

 ומשחק זוגות מעורבים.

 

כמדורג  2008משנתון  אחד)ניתן לצרף שחקן  31/12/2007 עד 01/01/2006נוער:  •

יג יש בקשה נוספת לאישור חראם . (לרכזת הליגה קשהב, רק בשליחת מייל באחרון

לדירוג שונה והוספה, יש לשלוח מייל עם בקשה חריגה. ההוספה תתבצע באופן וגיל 

 ידני.

 



ה אשר מדורג בעשיריה הראשונ 2008רק שחקן חריג, כלומר שנתון  :נוער ליגת העל •

ההוספה תתבצע לאחר שליחת בקשה מיוחדת  -יוכל להירשם לליגת העל  ,בגילו

 ואישורה.

כמדורג  2010משנתון  אחד)ניתן לצרף שחקן  31/12/2009 עד 01/01/2008נערים:  •

יש בקשה נוספת לאישור חריג אם  .(לרכזת הליגה קשהב, רק בשליחת מייל באחרון

לדירוג שונה והוספה, יש לשלוח מייל עם בקשה חריגה. ההוספה תתבצע באופן וגיל 

 ידני.

יריה הראשונה אשר מדורג בעש 2010רק שחקן חריג, כלומר שנתון  :נערים ליגת העל •

ההוספה תתבצע לאחר שליחת בקשה מיוחדת  - יוכל להירשם לליגת העל ,בגילו

 ואישורה.

כמדורגת  2010משנתון  אחת)ניתן לצרף שחקנית  31/12/2009 עד 01/01/2006נערות:  •

יש בקשה נוספת לאישור חריג  אם. (לרכזת הליגה קשהב, רק בשליחת מייל באחרונה

פה, יש לשלוח מייל עם בקשה חריגה. ההוספה תתבצע באופן לדירוג שונה והוסוגיל 

 ידני.

אשר מדורגת בעשיריה  2010רק שחקנית חריגה, כלומר שנתון  :נערות ליגת העל •

ההוספה תתבצע לאחר שליחת בקשה  - תוכל להירשם לליגת העל ,הראשונה בגילה

 מיוחדת ואישורה.

כמדורג  2012משנתון  אחדקן )ניתן לצרף שח 31/12/2011 עד 01/01/2010 ילדים: •

לדירוג שונה והוספה, יש לשלוח מייל ויש בקשה נוספת לאישור חריג גיל אם  .אחרון(

 עם בקשה חריגה. ההוספה תתבצע באופן ידני.

 תכמדורג 2012משנתון  אחת )ניתן לצרף שחקנית 31/12/2011 עד 01/01/2010ילדות:  •

לדירוג שונה והוספה, יש לשלוח ול יש בקשה נוספת לאישור חריג גיאם  .(אחרונה

 מייל עם בקשה חריגה. ההוספה תתבצע באופן ידני.

 

 . וליגות מחוזיות ליגת העל - ערים ונערותננוער , 

 ליגות מחוזיות בלבד.  - ילדים וילדות

 

המיקום ע"פ  , ייקבעקבוצות 2במקרה של שוויון בנקודות בין  ,בסיום העונה הסדירה

 .תוצאת המפגש ביניהן

המיקום ע"פ כמות הניצחונות,  , ייקבעקבוצת ויותר 3וויון בנקודות בין ה של שבמקר

 לפי סדר זה, בהתאמה. - ההפסדים, המערכות והמשחקונים

 

 

 

 

 



 .loglig.comלליגות יתבצע במערכת החדשה של האיגוד:  רישום (2

 ההרישום יתבצע דרך עמוד המועדון. נכנסים עם ת.ז של מנהל המועדון והסיסמ

 .123abc12הראשונית: 

 
 12/2021/19הרישום יתחיל בתאריך 

 1/2022/15יך הרישום יסתיים בתאר

 לשנה.₪  500מועדון לא יוכל לרשום קבוצות ללא תשלום של מיסי מועדון בסך 

 ₪. 502מיסי ליגה עבור כל קבוצה בליגות הצעירות הם בסך 

 

אישור רפואי  ,ניס בתוקףאי טשחקנים לכל הפחות, בעלי  4-קבוצת ליגה מורכבת מ

 .קף למועד המשחק הראשוןובת

יהיה להכניס שחקנים לקבוצה ללא בדיקה רפואית אך לא יופיעו בטופס המשחק  ניתן

 לפני המחזור!!! בלבד שעות 48-רק עד שיקבלו אישור במערכת. האישור יינתן עד ל

 

  .חובה לצרף חתימת הורה על הצהרת הביטוח + אישור רפואי בתוקף

 

  .משחקי אלוף האלופים יערכו לאחר סיום הליגה הסדירה

 וממנה(:העל עולות ויורדות )לליגת  קביעת אלופות, (3

הראשונות  4)בין  גמרחקי תקבענה במש ת העלהאלופות בליג :נערותנוער, נערים ו

ת אשר הקבוצו 2אשר ישוחקו בזמן משחקי אלוף האלופים. ( 4פיינל  - בליגה הסדירה

 . 2022/23לליגות המחוזיות בעונת  ירדו של ליגת העל חרוניםהא יסיימו במקומות

במשחקי  יתחרו המחוזיות השונותליגות בבמקומות הראשונים  אשר יסיימוהקבוצות 

 .(2022/23בעונה הבאה )  לליגת העלה אלוף האלופים על העלי

 .העליעו לגמר אלוף האלופים יעלו לליגת הקבוצות אשר יג 2 

 

מחוזות השונים יתחרו על בהקבוצות שיסיימו במקומות הראשונים  :ילדים וילדות

 האליפות במשחקי אלוף האלופים.

 

 שליחת תוצאות: (4

 תוצאות המחזורים המרוכזים. את י יעדכןשבליגות המרוכזות השופט הרא

להיות מוקלדות באתר התוצאות חייבות שיחקו בתאריך המרוכז, לא קבוצות אם 

loglig.com  סיום המחזור ע''י הקבוצה המארחת. שלאחר  שעות 48עד 

ולא יתקבל מייל מאחראי  ,תוצאת המשחקים לא תעודכן עד המועד המצוין לעילאם 

תיקנס הקבוצה המארחת ע"פ הקנסות  הקבוצה לגבי בעיה טכנית שבה נתקל,

 . המפורטים בהמשך קובץ זה

 



 הרכב מלא למפגש: (5

ושה שחקני יחידים. משחקים שלושה משחקי יחידים ומשחק של :ילדים, נערים ונוער

  זוגות אחד.

 שתי שחקניות יחידים. משחקים שני משחקי יחידים ומשחק זוגות אחד. :ילדות ונערות

מלא למפגש משמעו כאי הופעה למפגש והקבוצה תיקנס ע"פ סעיף הופעה ללא הרכב 

 קנסות ליגה.

 

 שיטת משחקים: (6

 ות מחוזיותליג

 נקודות. 10עד  . מערכה שלישית שובר שוויון2:2-ת ממערכו 3-הטוב מדים: משחקי יחי

בניקוד במשחקון. מערכה   NO ADDושיטת 2:2-מערכות מ 3-: הטוב מזוגותמשחקי 

 נקודות. 10שובר שוויון עד הינה שלישית 

 שחקן אשר פרש ממשחק היחידים אינו רשאי להשתתף במשחק הזוגות. *

 ת העלליג

כאשר המערכה השלישית הינה שובר שוויון  0:0 -מערכות מ 3-הטוב מ משחק יחידים:

 נקודות. 10עד 

בניקוד במשחקון. המערכה  NO ADDושיטת  0:0-מערכות מ 3-משחק זוגות: הטוב מ

 נקודות. 10השלישית הינה שובר שוויון עד 

 

 הוספת שחקנים: (7

של שלישי המחזור העד  ,שלא רשומים בשום ליגה העונה ,ניתן להוסיף שחקנים חדשים

 . (שלישיהליגה )כלומר עד לפני תחילת המחזור ה

 

 העברת שחקנים:  (8

י של הליגה )כלומר עד לפני שנעד למחזור ה מקבוצה לקבוצה ניתן להעביר שחקנים

  .שליחת מייל . העברת שחקנים תיעשה דרךי(שלישתחילת המחזור ה

יפתח ירות השחקנים ושעות לפני תחילת המחזור ייסגר חלון ההוספות והעב 24

 .בסיום המחזור

 

 

 :2022 צעירותליגות  קנסות (9

 טבלת קנסות:
 
 .ת הליגה/הליך אוטומטי וייושמו באחריות רכזב יבוצעוהקנסות 



לקבוצות זכות ערעור  .הטלת קנס תישלח למועדון עם העתק להנה"ח באיגוד הודעה על

המועדון/אחראי קבוצה  הללמנשעות מיום שליחת הודעת הרכז/ת  24במשרדי האיגוד עד 

 .פקס או דואר רגיל ,בדוא"ל

 

 נוער  בוגרים 

)פירוק  פירוק קבוצה במהלך העונה
נחשב מרגע סיום תאריך הרישום 
לאותה ליגה(. אי הופעה לשלושה 

 ש"ח 1,000 מפגשים תגרום לפירוק.

 
 
 

 ש"ח  500
שחקן ששיחק שלא עפ"י דירוגו 

 בקבוצה
 6:0ותוצאה של  ₪ 500
 משחקב 6:0

ותוצאה של ₪  250
 במשחק 6:0 6:0

)ע"י  תוצאות לאיגוד דיווחאי 
 ש"ח 1,000 שעות 48עד  - המארחת(

 
 ש"ח 500

 ש"ח 100 ש"ח 200 הגעה בהרכב חסר למפגש 
קיום משחק ליגה שלא במועד שנקבע 

 ש"ח 2,000 ע"י האיגוד
 

 ש"ח 1000
ללא מתן אי הופעה של קבוצה 

 ש"ח 1,000 פחות(שעות ל 6הודעה מראש )של 
 

 ש"ח 500

)למרות מתן אי הופעה של קבוצה 
 ש"ח 500 הודעה מראש(

 
 

 ש"ח 250

 ערעור לבית דין עליון
 להחלטת שופט בית הדין

להחלטת שופט בית 
 הדין

קיום משחק במגרשים שלא אושרו 
 ש"ח 1,000 עפ"י התקנון

 
 ש"ח 1000

השתתפות שחקן ללא בדיקה רפואית 
 תקפה

והפסד אותו  ש"ח 3,000
 משחק

 6:0 6:0   6:2  6:2 

 
והפסד  ש"ח 3,000

 אותו משחק
 6:0 6:0   6:2  6:2 

התנהגות בלתי ספורטיבית של 
ראש קבוצה על פי כללי \מאמן\שחקן

 התנהגות של איגוד הטניס הבינלאומי

  ש"ח 1,000
לפי חומרת העבירה לפי 

שופט \דיווח משקיף
 .שנכח

  ש"ח 1,000
 לפי חומרת העבירה

לפי דיווח 
 .שופט שנכח\משקיף

)שליחת  כוזבת מסירה תוצאה
תוצאות מפוברקות על משחק שלא 

 :ים(וק
 קנס כספי לפי רמת הליגה. 1
. הורדה אוטומטית לליגה נמוכה 2

 יותר.

  ש"ח 25,000 -העל ליגה 

  ש"ח 15,000 - ליגה ארצית

  ש"ח 12,500 - ליגה א'

  ש"ח 7,000 - ליגה ב'

 ש"ח 6,000 - ליגה ג'

 

  -צעירות ליגות 

  ש"ח 5000

 

    moran@ita.co.ilדוא''ל לשאלות, פניות ובעיות:

 0534455010נייד  - מורן לביא דגן

  עונה מוצלחת לכולם, לכולם מאחלים

 מחלקת ליגה וגביע


