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 ע"ש גדי מרגלית   2022דף מידע לתחרות ארצית פסח 

 שם התחרות: תחרות ארצית פסח ע"ש גדי מרגלית

 2022באפריל  14 – 7מועד התחרות: 

 מקומות התחרות לפי גילאים: 

  :16ובנות  18, 16, 10בנים 

 מועדון הטניס רעננה

 , רעננה3כתובת: רח' יאיר שטרן 

 09-7743828במועדון: טלפון 

 שופט ראשי: דניאל לאופר 

 lauferd10@gmail.comלוחות זמנים: ב הקשורים לנושאיםמייל של השופט הראשי 

 : 14 –ו  12,  10ובנות  14, 12בנים 

 מרכז הטניס רמת השרון 

 כתובת: דרך הטניס, רמת השרון 

 03-6456666טלפון במרכז: 

 'טארשופט ראשי: אופיר פוצ

 ofir636@gmail.comמייל של השופט הראשי לנושאים הקשורים בלוחות זמנים: 

 תחרות זוגות: 

אותה  הרישום לתחרות הזוגות יתבצע במקום התחרות, עד לסיום הסיבוב הראשון של 

 הקטגוריה. 

 וחות זמנים:פרסום ההגרלות ול

 ארצית  –תחרויות נוער  –נוער  –תחרויות  www.ita.co.ilאתר איגוד הטניס: 

 נוער  –תחרויות  –ניווט ראשי  – Itennis logligאפליקציית לוגליג: 

 למשקיפים:  מאמנים/פניית הורים

בכל סוגיה ניתן  למשקיפים.  ומאמנים הוריםחל איסור על פניית  2022בעונת המשחקים 

 לשופט הראשי/מנהל התחרות בלבד.  לפנות

 : )בהתאם לנוהל תחרות( נהלי פרישותדגשים בנושא 

לא יינתן החזר  –עריכת ההגרלות ולפני תחילת התחרות ביטול השתתפות לאחר  •

 כספי עבור התחרות. 

בכל מקרה לא יינתן החזר כספי וכן תטופל   –אי הגעה של שחקן תוך כדי התחרות  •

 על פי הכללים הבאים:

אי הגעה ללא הודעה מראש אך העברת אישור רפואי או אישור על כוח עליון   .א

שעות משעת המשחק שפורסמה,   24למחלקת הנוער ולמנהל התחרות, עד 

 . walkover, כלומר בתחרות אזי השחקן יהיה זכאי לניקוד עד לאותו השלב

אי הגעה ללא הודעה מראש וללא אישור רפואי או אישור על כוח עליון, יחושב  . ב

 כחלק מחישוב הדירוג.  zero pointerלשחקן 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9nJLjoYTYAhWJF-wKHRtIDtsQjRwIBw&url=http://blog.songtrust.com/news-roundup/music-publishing-news-roundup-friday-september-23-2016/&psig=AOvVaw3HzAlWDkW1yKTCVBZ1mCxC&ust=1513160890402014
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj25qrpooTYAhUHIOwKHQP5AWAQjRwIBw&url=https://twitter.com/twitter&psig=AOvVaw3N8QTYh0HcSBdBcF9swQpI&ust=1513161181102182
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigtbWwo4TYAhXQp6QKHbGIAeUQjRwIBw&url=http://www.rimon.net.il/he/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%9C%D7%93%D7%A4%D7%93%D7%A4%D7%9F&psig=AOvVaw3PZ2IfMz_UD3N0KiqkEGWL&ust=1513161317646908
mailto:lauferd10@gmail.com
mailto:ofir636@gmail.com
http://www.ita.co.il/


                           

  .Shitrit St. Hadar Yosef, Tel Aviv, 69482 Fax 03-6499144032 פקס': .Tel 03-6499440 :טל' 669482 , הדר יוסף, תל אביב,2רחוב שטרית                    
 

                                    www.ita.co.il       Israel_Tennis     IsraelTennisAssociation      

 

שעות לפני שעת המשחק שפורסמה(   12עם הודעה מראש )לפחות אי הגעה  . ג

י לניקוד  אך ללא אישור רפואי או אישור כוח עליון, אזי השחקן לא יהיה זכא

 . walkover, כלומר בתחרות

פרישה של שחקן תוך כדי משחק, יחושב לשחקן הניקוד עד לשלב אליו הגיע   .ד

 בתחרות.

 שיטת המשחקים בגילאים השונים: 

 –שתי מערכות עם שובר שוויון מ  –ישחקו בבית הגמר, תנחומים וזוגות  10גילאי  •

 נקודות. 10, מערכה שלישית שובר שוויון עד 2:2

 שלוש מערכות עם שוברי שוויון.  –הגמר  בית בנים/בנות  18 –  12גילאי  •

שתי מערכות עם שובר שוויון, מערכה   – תנחומיםבנים/בנות  16 –  12גילאי  •

 נקודות. 10שלישית שובר שוויון עד 

שתי מערכות עד שובר שוויון, נקודה קובעת ב   –בנים/בנות זוגות  18 –  12גילאי  •

 נקודות. 10, מערכה שלישית שובר שוויון עד 40:40 –

תנחומים עד עם שחקנים,  32ישחקו במתכונת של  –בנים/בנות   16,  14,  10גילאי  •

 לרבע גמר כולל. 

, שמונה בתים של ארבעה שחקנים בתיםה בשיטתישחקו  –בנים/בנות  12גילאי  •

 , כאשר מכל בית יעלו שני שחקנים לשלבים הסופיים עד הגמר. )ראונד רובין(

 . 18לא יתקיימו תנחומים בגילאי  •

 

ייתכנו שינויים בשיטת המשחקים על פי החלטת מנהל התחרות, ובאישור   – שימו לב

 מחלקת תחרויות הנוער באיגוד הטניס.

 

 בהצלחה לכל השחקנים, 

 

 ועדת השיפוט    מחלקת תחרויות נוער 
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