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   לסניורים  עולםהאליפות ל קריטוריונים

 : כללי  1.

   :קבוצות הגיל שלושאליפות העולם למדינות מתקיימת מידי שנה ל .1.1

1.1.1.  Young Seniors - 45 - 03 :גיל 

1.1.2. seniorsS -  50-65: גיל   

1.1.3. uper SeniorsS  -  56-58: גיל + 

מפרסמת מדי שנה את לוח התחרויות השנתי לקבוצות    ITF-ההתאחדות הבינלאומית ה .1.2

גיל.   קטגוריות  פי  פרסום  על  על  העם  ולהחליט  לדון  הסניורים  ועדת  תתכנס  תוכנית 

 . באותה שנה תתפו באליפות העולםיששהגיל קבוצות   קטגוריית

 הרכב הקבוצות המשתתפות  .2

אד   במקרים מסוימים אשר ייבחנו ,שחקנים 4 תמנהבכל קטגוריות גיל קבוצה ייצוגית  .2.1

 שחקנים. 3הוק, תתאפשר השתתפותם של 

 4-ותינתן לג הארצי דרועל פי דירוגי היחידים ב קבע קבוצות הגיל ת לאיוש עדיפות  .2.2

עד   1אחד מהשחקנים המדורגים אם  .הראשונים שיאשרו את השתתפותם השחקנים

 ואילך. 5תעשה פנייה למדורג  -לצאת  וכללא י 4

תקנון  ל בכפוףים מסוימים, ו לא יהיו מספיק שחקנים לקבוצה בגיל : אםאיחוד קטגוריות .2.3

שיקול דעתה  על פי ניתן יהיה לצרף שחקן מבוגר יותר  ,מאפשר זאתשהאליפות 

 של ועדת הסניורים. החלטתה ו

מתחילת הרישום על פי  יום  14לגבי הרכב המשלחת והדירוגים יהיה   "מועד הקובע "ה .2.4

 . ITF -פרסום ה

לא יהיה ניתן   אםושתי קבוצות גיל בנשים.   המשלחת תורכב משתי קבוצות גיל בגברים .2.5

אם  : ההשנייה. לדוגמלהרכיב משלחת באחת הקטגוריות, ההקצאה תעבור לקטגוריה 

 י הגברים. הנשים, אזי יוכלו לצאת שלוש נבחרות בגיל יתורכב רק נבחרת אחת בגיל 

קבוצת  / נבחרתולכל ראשי  מנהל משלחת ימונהשתורכב מכמה קבוצות, לכל משלחת  .2.6

המשלחת תורכב מקבוצת אחת אזי מנהל המשלחת יהיה הקפטן.  אם גיל, ימונה קפטן.

רת/קבוצת גיל יכול להיות מבין השחקנים הנכללים בקבוצה  נבחכל הקפטן ל

 )קפטן/שחקן(.

 הנדרשים להשתתפות:  םהקריטריוני  .3
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 ביום פתיחת הרישום.   דירוג הארציההשחקנים כפי שמתפרסם על ידי דירוג  .3.1

סניורים  שחקנים אשר שיחקו לפחות ארבע תחרויות  רשאים לייצג את ישראל בנבחרת .3.2

על    ,כמו כן ."מועד הקובע "החודשים שקדמו ל 12-בינלאומיות באו לאומיות  -

- העם האיגוד בהתאם להגדרות (  Good Standingהשחקנים להיות ביחסים תקינים )

ITF  ב 4סעיף-Regulations . 

  ITF-בכל תחרויות ה יתישראל זהות לאומית ששיחקו בזהות ישראלית ותחת שחקנים  .3.3

 .עולםשקדמו למועד פתיחת אליפות   החודשים 6-בהם ישתתפו ב

 מקרים חריגים ידונו בוועדת הסניורים.  .3.4

 

 : תקציב  .4

מסך עלות טיסה ומלון )טיסת שכר ושני  50%לא יעלה על  לשחקןסכום המימון  .4.1

חלוקת המימון והתקציב בין קבוצות   דולר. 500-ולא יותר מ לכל שחקן שחקנים בחדר(

 הגיל תהיה שווה. 

הנ"ל מותנה בתקציב שיאושר ע"י האיגוד במסגרת התקציב השנתי לפעילות   .4.2

 הסניורים. 

 

   מנהלות .5

במקרים שבהם יש   ירכשו באמצעות משרד הנסיעות עימו האיגוד פועליכרטיסי טיסה   .5.1

 תמיכה של האיגוד או כול דרך אחרת. 

 יהיו באחריות השחקנים.  )ביטוח אישי+ כבודה( רכישת ביטוחים  :ביטוחים .5.2

 באחריות השחקנים. מה, יהיהמחבטים נעליים וכדו ,ציוד אישי של השחקנים .5.3

ולבוש .5.4 שנקבעה    :הופעה  כפי  ישראל  נבחרות  של  רשמית  בתלבושת  יופיעו  הנבחרות 

 ותסופק על ידי איגוד הטניס.  

הטניס  .5.5 המדינה/איגוד  ודגלי  ו :  תשורות  האיגוד  ידי  על  למנהל ייסופקו  ימסרו 

 המשלחת/קפטן הקבוצות. 

 

 קוד התנהגות  .6

הגות על שחקני הנבחרות המייצגות את ישראל בתחרויות הסניורים יחולו כללי ההתנ .6.1

התקפים לתחרויות הסניורים בכלל ולתחרות הספציפית בה    , ITF-והקוד האתי של ה

 . ישתתפו

אליו  כ .6.2 יחזרו  שלא  רצינות  בדמי  יחויב  להשתתף  רצון  שהביע  שחקן  את    אםל  יבטל 

 . למעט חריגים שידונו בוועדת הסניורים ,השתתפותו
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