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 2022 שבועות דף מידע לתחרות ארצית  

 תחרות ארצית שבועות שם התחרות: 

 2022ביוני   6  – 3במאי,   28 – 27מועד התחרות: 

 מקומות התחרות לפי גילאים: 

 18-16, 14, 12,  10ובנות  16, 10בנים 

 מרכז הטניס חיפה

 כפר סמיר, חיפה כתובת: 

 04-8522721טלפון במועדון: 

 אתי לוי שופט ראשי: 

 etytennis1@gmail.comלוחות זמנים: ב הקשורים לנושאיםמייל של השופט הראשי 

 נחום ברק. הגמר במועדון הטניס טבעון ע"ש  משחקישחקו את  16בנים  •

 12בנים 

 ית שמונהימרכז הטניס קר

 ית שמונה יהמצודות, קרכתובת: צומת 

 04-6949034 טלפון במועדון:

 מלמדובסקי  יבגני  שופט ראשי:

 jenjula2@gmail.com מייל של השופט הראשי לנושאים הקשורים בלוחות זמנים:

 18 -ו  14בנים 

 מרכז הטניס עכו 

 עכו 3רח' שלום הגליל כתובת: 

 04-6668383טלפון במרכז: 

 עידן שושן שופט ראשי:  

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

 תחרות זוגות: 

 לא יתקיימו משחקי זוגות בתחרות ארצית שבועות 

 פרסום ההגרלות ולוחות זמנים:

 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 חל איסור על פניית הורים 2022בעונת המשחקים 

 לשופט הראשי/מנהל התחרות בלבד.  לפנות
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 : )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 אזי השחקן יהיה זכאי לניקוד עד לאותו השלב בתחרות

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

 כחלק מחישוב הדירוג.  zero pointerלשחקן 

 

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

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

 . 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 

 מים עד לרבע גמר כולל. תנחועם  שחקנים,  32ישחקו במתכונת של  בכל הגילאים •

 . 18לבנים לא יתקיימו תנחומים  •
 

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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