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 מבוא

 מטעמי נוחות בלבד.זכר * הנוהל כתוב בלשון 
 

 נהלי תחרויות נוער 

 
איגוד הטניס בישראל.    על ידי   ות לנוההמ  תחרויות הנוער להגדיר את כללי ניהול    ו נועד  תחרויות נוער   נהלי

להוצאת   יםקובע  נוער התחרויות    נהלי והכללים  ההתנהלות  של    ןאת  הנוער לפועל  לרבות    , תחרויות 

על   שחלות  לחובות  מפורשת  והמלווים,   ,בתחרויות  יםהמשתתפהשחקנים  התייחסות    המאמנים 

 במסגרת איגוד הטניס.  המתקיימות במהלך השנה

לנהלים שנקבעו ומעודכנים מעת לעת ע"י איגוד הטניס  התאם  ם בנהלי התחרויות המובאים בקובץ זה הינ

הנהלים חסרים ו/או אינם מפורטים דיים, יש להיעזר בספרי החוקים  בו    . בכל מקרה    ITF  -לאומי ה  - הבין

 , הם הקובעים בכל מחלוקת שתתעורר.    ITF - של ה 

תחרות   לבטל  רשאים  בישראל(  הטניס  )איגוד  התחרות  למארגני  חשש  של  לאור  בטיחותם  בריאותם/ 

השחקנים או כל אדם אחר אשר נמצאים בתחרות )קהל, מאמנים, הורים, צוות התחרות והמועדון המארח(.  

דן ימי  ביטול )עלות נסיעה/ לינה/ אוב ה מארגני התחרות אינם מחויבים לאובדן הוצאות כספיות בעקבות  

לאחר  זאת  של השופט הראשי של התחרות, ו  היאתחרות  לביטול    הסמכותעבודה או כל הוצאה אחרת(.  

   התייעצות בין מארגני התחרות לוועדת הנוער באיגוד הטניס.

  תתקיימנה ההרשמה לתחרות פתוחה לכולם ומבוססת על הזכות להתחרות ללא כל אפליה. התחרויות  

והתקנון  לוונטית המתקיימת התחרות הר תקנון סבב  בהתאם ל , חוקי הטניס, קוד ההתנהגות לשחקנים 

 (. תקנון התחרות והמשמעת חלים על שחקנים ומלווים כאחד ) המשמעתי של איגוד הטניס בישראל 

תהיה של השופט הראשי שמונה  לאכיפה   הבלעדיתהאחריות . אכיפת התקנון היא באחריות איגוד הטניס

של השופט הראשי במקום התחרות אינן ניתנות    יו החלטות   לתחרות.  יסע"י ועדת השיפוט של איגוד הטנ

יהיה לכנס ועדת משמעת בה ניתן יהיה    ניתן  ,לערעור. במקרים של התנהגות חריגה, אשר מובילה לפסילה

 לדון בהחלטת השופט. 

 במקום התחרות שיפוט ה ואכיפת החוקים 

 
וצוות השופטים/ משקיפים    השופט הראשי האחריות לאכיפת התקנון והחוקים במקום התחרות היא של  

 הפועל מטעמו בתחרות. 

ע"י שופט ראשי מטעם איגוד הטניס וצוות משקיפים לפי מפתח    תנוהלנהכל התחרויות הארציות/לאומיות  

 . 18 -  14מגרשים בגילאי  שישה, ומשקיף על כל 12 –  10של משקיף לכל ארבעה מגרשים בגילאי 

  )שעבר הכשרה מתאימה באיגוד(   מטעם המועדון המארח מנהל תחרותע"י תנוהלנה התחרויות האזוריות 

 מגרשים.  6וכן צוות משקיפים לפי מפתח של משקיף לכל 

ובהתאם להחלטת מנהל   שחקנים יוכלו לשמש כמשקיפים במשחק במידת הצורך בתחרות אזורית,  

 התחרות. 
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 מטרת התחרויות 

  דירוג   ולקבוע   ליצור   מנת   על   , בארץ  הנוער   שחקני   מיטב   מתחרים   בה   מסגרת   ליצור   היא   התחרויות   מטרת
  אשר   תחרויות   ולספק  והשחקניות  השחקנים  של  התחרותי  הניסיון  את  לפתח,  השונות   הגיל  לקבוצות  לאומי

 . רבות  שנים  לאורך   השנה בלוח  מעוגנות 

 תחרויות נוער נהלי מטרת 

וכלה    ,החל מרישום השחקנים לתחרויות  ,לקבוע את התהליכים שיש לקייםמטרת נהלי תחרויות הנוער  

בקיומם של המשחקים הלכה למעשה, לרבות האיסורים והקנסות שיחלו על מפרי הנהלים. קובץ הנהלים  

והאחראים עליהם כללי התנהלות שעל השחקנים  כן,    מהווה מערכת של  כמו  על עצמם.  ם  הנהלילקבל 

התפקידים    יםמנח בעלי  לאור  הרלוונטיים את  ואשר  התחרויות  של  את    ם לניהולן  ולשפוט  לבחון  עליהם 

 התנהלותם.  המשתתפים ו התנהגות

 נהלי התחרויות של   ם חשיבות קיומ
 

  , כי  יובהר   . התנהלות נכונה, מקצועית וראויה של כל הגורמים הרלוונטייםלהבטיח    ו נועדתחרויות  ה  נהלי

המגדיר את ההתנהגות המקצועית  של איגוד הטניס בישראל,  הקוד האתי   במקום  יםבא  םאינ  נהלים אלו 

הראויה  אל והערכית  הא  לקדם   נועדו תחרויות  ה  נהלי .   אותו  מיםמשלי  א,  מטרות    ים ומסייע  יגוד את 

   תקנון. וחריגה מכללי ההתנהלות לא נכונה  מקרים של עם להתמודד  

 הטמעה ומחויבות לשיתוף פעולה 
 

וממלאי התפקידים הרשומים באיגוד. שינויים או תוספות   יםהמתחר השחקנים  את כל    ים מחייב   נהלים אלו

במקרה של סתירה  שיאושרו ע"י הנהלת איגוד הטניס. ולאחר   ,ת הנוער זה על פי המלצת ועד לנוהל יוכנסו  

 בתקנון האיגוד.   יגבר האמור - בין נוהל זה לבין תקנון האיגוד 

 משחקים/שחקנים צילום  
 

משני השחקנים  ובכתב  התקבל אישור מפורש  אם    אלא   , או בסטילס   ו חל איסור לצלם משחק/שחקן בווידא 

 ; ( , כפי המרשם באיגוד הטניסקטינים ה השחקנים משני האפוטרופוסים הטבעיים של לפני המשחק )או 

 

 צלם מטעם איגוד הטניס רשאי לצלם כל משחק.  או נציג למען הסר ספק, 

 

 הוראות הנ"ל תהא על המפר אותן בלבד. מובהר, כי האחריות בגין כל תביעה שעניינה צילום בניגוד ל

הטבעיים    םהאפוטרופוסילאור חשיבות הנושא, וחתירת האיגוד להגנה על פרטיות השחקנים, השחקן או  

 מסמך נפרד לעניין זה.  במקביל עלשל השחקן )לפי המקרה( חותמים 

 

   –בכל מקום שישנה סתירה בתוך הנוהל עצמו למול התקנון 

 יפורש התקנון בהתאם להחלטת ועדת הנוער. 
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 הגדרות 

 הגדרות 

 איגוד הטניס בישראל )א.ט.י.(.   איגוד: 
 

 הנהלת איגוד הטניס בישראל.   הנהלה: 

 

 של איגוד הטניס בישראל.  הנוערועדת   ועדה:  

 

 במניין החוקי לפתיחת ישיבות הועדה      -   קוורום לקבלת החלטות  קוורום הוועדה:  

 לקבלת החלטות יהיה שלושה חברי הועדה ובלבד ואחד מהם יהיה                               

 יו"ר ועדה או ממלא מקומו.                         

 

 למו   יחקנית הרשומים באיגוד הטניס כשחקנים פעילים ואשר ש שחקן ו/או ש   :שחקן/ית 

 . אישור השתתפות  להםבדיקה רפואית וניתן   ו , ביצעאייטניסבעבור                         
 

 לפי    לוח התחרויות השנתי במסגרת    המתקיימות)ראה להלן(  תחרויות כלל ה : תחרויות 

 . התחרויותתקנון זה, בעונת                         

 

 עד דצמבר. ינואר מחודש  גוד, י תקופה שנקבעה על ידי הנהלת הא : תחרויותעונת 
 

 : מסגרות התחרויות 
 

,  2013 – 2004 שחקנים שנולדו בשנתונים הבאים: השחקנים והשחקניות אשר יכולים להשתתף הם 

אשר רשאים   2013, למעט שנתון התחרויות מסבב התחרויות הארציות והם זכאים להשתתף בכל 

. קבלתם לתחרות מותנית בכך שהם נמצאים ביחסים תקינים  להירשם לתחרויות האזוריות בלבד

(good standing  )  .עם איגוד הטניס בישראל ושאינם מורחקים מתחרויות באופן זמני או קבוע 

לכלל השחקנים הרשומים באיגוד הטניס ובעלי אזרחות  תחרות פתוחה    – אליפות ישראל לבוגרים 

 . ביום התחרות  13ובנות מגיל  14בנים מגיל רשאים  להירשם   . ישראלית 

התחרויות הלאומיות מיועדות לגברים ולנשים הרשומים באיגוד הטניס. ראשי להירשם   –  לאומיות

 ביום התחרות.   13ובנות מגיל   14בנים מגיל 

בנים ובנות, כאשר ישחקו משחקי   18 – 10במהלך השנה יתקיימו תחרויות ארציות לגילאי   –ארצית 

המקומות הראשונים בארץ בקבוצת   32יחידים וזוגות. התחרויות מיועדות לשחקנים המדורגים בין  

 גילם. 

בנים ובנות, ויתפרסו ברחבי   16 – 10התחרויות האזוריות יתקיימו במהלך השנה לגילאי  – אזוריות 

 הארץ על פי אזור צפון, דרום, מרכז א' ומרכז ב'. התחרויות הנ"ל פתוחות לכלל השחקנים. 
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 כללי : א' לק ח

 : לאיגוד הטניס הרשמה .1

יוכל   .1.1 ,  Loglig Itennisאיגוד הטניס דרך אפליקציית  של  תחרויות  הלהירשם לאחת מ שחקן 

 ולאחר שהתקיימו התנאים הבאים: 

ה   .1.1.1 במערכת  אותה  והזין  רפואית  בדיקה  ה  –עבר   הנדרשת  רפואית  הבדיקה  לוגליג. 

    דיקה רפואית ב  , כלומר, אך ורק  1988 - )ג( לחוק הספורט, תשמ"ח 5על פי סעיף    היא    

 . , בהתאם למפורט שםזה ן לענייקבע    ספורט ששר הבריאות  תחנת לרפואת  שבוצעה ב     

 . אייטניס לשנת הפעילותחברות שילם דמי  .1.1.2

 לוגליג.  – משויך למועדון טניס המאושר במערכת ה  .1.1.3

 (. הזין את פרטיו האישים בלוג ליג )ת.ז. ו/או ספח ת.ז. הורים  .1.1.4

 . כי הרישום שלו הושלם  לוגליג  –איגוד הטניס במערכת ה   קיבל אישור מאת  .1.1.5

 הרשמה לתחרויות הנוער:  .2

ולפני המועד האחרון לרישום כפי שמופיע בפרסומים   לוגליג אפליקצייתההרשמה מתבצעת דרך    .2.1

ישלח מייל לפני השעה  שחקן שנתקל בבעיה ולא הצליח להירשם לתחרות,  .  של איגוד הטניס

והוא יטופל ביום לאחר מכן. שחקן    , בלילה ביום גמר ההרשמה למחלקת תחרויות הנוער  24:00

 תחרות. יוכל להשתתף באשר לא יפעל על פי הנ"ל, לא 

.  לוגליגבאפליקציית    המשתתפים חובת השחקנים לוודא ששמם מופיע ברשימת    -   אישור הרשמה  .2.2

יוכל להשתתף   ולא  לוגליג אינו רשום  שחקן ששמו אינו מופיע ברשימת המשתתפים באפליקציית 

 בתחרות. 

 : גילאים .3

  המתחרים  על פי גילאיהמפורטות להלן, ויתנהלו במסגרות נפרדות   מסגרותיתפלגו ל  התחרויות .3.1

 בינואר.   1-תאריך הלידה הקובע לגבי קבוצות הגיל הוא ה . )שנתוני גיל( 

 2014 -  2012ילידי    -  10בנים, בנות 

 2011 -  2010ילידי   -  12בנים, בנות 

 2009 -  2008ילידי   -  14בנים, בנות 

 2007 –  2006ילידי  - 16 בנים 

 2007 -  2004ילידי   – 18 – 16בנות 

 2005 – 2004ילידי  -   18בנים 
 

 מבנה ההגרלות בתחרויות השונות:  .4

הזוגות   .4.1 לתחרות  הגרלות  הטניס.  איגוד  במשרדי  ממוחשבת  בצורה  נערכות  ההגרלות  כל 

 עשויות  להתבצע באופן ידני על ידי השופט הראשי של התחרות. 

על   .4.2 מודיע  מדורג  ושחקן  במידה  התחרות:  תחילת  לפני  מדורג  שחקן   פרישה פרישת 

 מהתחרות בין פרסום ההגרלות להתחלת התחרות, השחקן המדורג הבא )בהגרלה עם                
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 ( יתפוס את מקומו בהגרלה, ושחקן מחליף יוכל למלא את המקום 9-המדורג ה  -מדורגים   8             

 שהתפנה.              

מלאה, השחקנים המדורגים  התקדמות בהגרלה בלי משחק )ב.מ(: במידה וההגרלה אינה   .4.3

השחקנים   וכל  במידה  הלאה.  וכן  הראשון  המדורג  ראשית  משחק,  בלי  בהגרלה  יתקדמו 

המדורגים אינם משחקים בסיבוב הראשון, שאר השחקנים יוגרלו באופן שווה על מנת לקבל  

 ב.מ. 

 תיערך הגרלה.  –זהה היה ולשני שחקנים יהיה דירוג ארצי  .4.4

 . להציב שחקן כמדורג בנסיבות מיוחדות  לוועדה המארגנת שמורה הזכות .4.5

 טבלת הצבת מדורגים בהגרלה: .4.6

  16הגרלה של  מדורגים 

 משתתפים 

  32הגרלה של 

 משתתפים 

  64הגרלה של 

 משתתפים 

 1מדורג  

 2מדורג  

 4,   3מדורגים 

,  7, 6, 5מדורגים 

8 

 9-16מדורגים 

 

1 

16 

 12,  5 - מגרילים 

- 

 

- 

 

1 

32 

 24,  9 - מגרילים 

,  16, 8 - מגרילים 

17 ,25 

- 

 

- 

1 

64 

 48,  17 - מגרילים 

,  32, 16 – מגרילים 

33 ,49 

,  9, 8 – מגרילים 

24 ,25 , 

40 ,41 ,56 ,57 

 

 טעות ברשימת המשתתפים בתחרות .5

ולפי סדר  במידי  הרשימה תתוקן    , לפני התחרותברשימת השחקנים  ונוצרה טעות אדמיניסטרטיבית  במידה  

יערך סיבוב מוקדם על מנת לקבוע את    ,התחרות   נמצאים במקום   ניות במידה והשחקנים/.  המקורי הקבלה  

המשחק המוקדם יערך בין שני השחקנים בעלי הדירוג הנמוך ביותר בהגרלה,  .  רשימת המשתתפים הסופית 

 המנצח בניקוד מעבר מוקדמות. ויזכה את 
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 : פרישה מתחרותאי הגעה לתחרות /  ביטול השתתפות בתחרות/ .6

, יעשה בשליחת מייל למחלקת תחרויות נוער באיגוד  לפני מועד סגירת ההרשמהביטול השתתפות   .6.1

 הטניס ויוחזר התשלום המלא. 

עריכת ההגרלות ביטול השתתפות   .6.1.1 ולפני  בדרכים     לאחר מועד סגירת ההרשמה  יטופל 

  הבאות:

  וח האחרונים( או עם אישור כשבועות  52 - אם ויתקבל אישור רפואי )עד פעמיים ב  .6.1.1.1

 ליון, אזי יינתן החזר כספי, וכן התחרות לא תחשב כחלק מחישוב דירוג השחקן. ע

אם לא יתקבל אישור רפואי או בהעדר אישור כוח עליון אזי לא יוחזרו דמי הרישום   .6.1.1.2

שעות לפני שעת המשחק   24לתחרות. במידה והודיע השחקן מראש )לפחות 

י לא תחשב התחרות בחישוב דירוג השחקן )סטטוס  שפורסמה( על אי הגעה אז 

שעות מראש( יחושב לשחקן    24אם לא הודיע מראש )(, walkoverבמערכת = 

zero pointer   =  סטטוס במערכת( כחלק מחישוב הדירוגno show .) 

, אזי  לאחר עריכת ההגרלות ולפני תחילת התחרות במקרה ושחקן יבטל את השתתפותו   .6.1.2

 עבור אותה התחרות.  לא יינתן החזר כספי 

, בכל מקרה לא יינתן החזר כספי וכן תטופל על פי  אי הגעה של שחקן תוך כדי התחרות  .6.1.3

  הכללים הבאים:

אי הגעה ללא הודעה מראש אך העברת אישור רפואי או אישור על כוח עליון   .6.1.3.1

שעות משעת המשחק שפורסמה אזי    24למחלקת נוער ולמנהל התחרות, עד  

  = במערכת  )סטטוס  בתחרות  השלב  לאותו  עד  לניקוד  זכאי  יהיה  השחקן 

walkover ) 

 וח עליון, יחושב אי הגעה ללא הודעה מראש וללא אישור רפואי או אישור על כ        .6.1.3.2

  במערכת(  no showכחלק מחישוב הדירוג )סטטוס =  zero pointer  לשחקן             
 

שעות לפני שעת המשחק שפורסמה(    12אי הגעה עם הודעה מראש )לפחות   .6.1.3.3

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

יקנס   לא  והודיע  היות  )אולם  =    zero pointer-ב בתחרות  במערכת  )סטטוס 

walkover .) 

יחושב לשחקן הניקוד עד לשלב אליו הגיע בתחרות.  .6.1.4  ,  פרישה של שחקן תוך כדיי משחק 
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 הארציותהתחרויות : מבנה  ב' חלק 

 כללי: .1

 שתי תחרויות נוער בשנה )פסח ואליפות מינימום חובה על כל שחקן לשחק  -  השתתפות בתחרויות  .1.1

 באליפות  של האיגוד  להיכלל בנבחרות הייצוג ישראל(. שחקן שלא יעמוד בקריטריון זה, לא יוכל       

 אירופה.      

 : יות אסור להשתתף ביותר מתחרות אחת בשבוע נתון )לדוגמאנלשחקנים/  -  תחרות אחת בשבוע .1.2

 : באותו שבוע(. לשחקנים/שחקניות אסור לשחק בשתי קטגוריות שונות )לדוגמא  TE/ITF-ארצית ו      

 מופיע בהגרלה של  והשחקן  במידה (, להשתתף בתחרות הזוגות בתחרות ארצית  14 - ו  12גילאי      

 תחרות אזורית או לפרוש מתחרות אזורית ע"מ לשחק זוגות בתחרות ארצית. בנוסף, אסור     

 תחרות ארצית על מנת להשתתף בתחרות בינ"ל בארץ או בחו"ל. יות לפרוש מנלשחקנים/    

 שחקנים רשאים לשחק בקבוצת גיל הבוגר יותר רק באישור יו"ר ועדת הנוער והמנהל :מעבר גיל .1.3

 של איגוד הטניס.   המקצועי    

 בתחרות  12בנים/בנות יוכלו להשתתף גם בגילאי   10בגילאי  2 – 1שחקנים המדורגים  .1.4

 ואליפות ישראל. המנהל המקצועי של איגוד הטניס רשאי לתת אישור  1המוקדמות: פסח, קיץ     

 לחריגים בתחרויות אחרות.      

     להירשם במקום התחרות יהיו רשאים , עד המועד האחרון לתחרות שחקנים שלא נרשמו  .1.5

 בין   מדורגיםשחקנים ה. חצי שעה לפני המשחק הראשון בקטגוריה שלהם On Site Alternates – כ     

 . של קבוצת גילם בדירוג הארצי אינם רשאים להשתתף בתחרות המוקדמות  12 – 1    

   לכל תחרות ייקבע מועד פרסום משתתפים. במועד זה תפורסם  מועד פרסום רשימות משתתפים: .1.6

 במוקדמות. כל רשימת השחקנים שמשתתפים בתחרויות ואינם צריכים לשחק  במערכת הלוגליג            

 שחקן חייב לוודא לאחר מועד זה באם שובץ ישירות לבית הגמר.            

 בתחרויות הארציות למאמנים ולהורים אסור לפנות למשקיפים, בכל סוגייה ניתן לפנות למנהל  .1.7

 התחרות/שופט ראשי בלבד.          

 מבנה התחרויות הארציות בגילאים השונים:  .2

 רכים יותר.  25%ם בכדורים עם נקודה ירוקה שהם ישחקו על מגרש של  10גילאי  .2.1

  22שחקנים, כלומר    32ישחקו בתחרויות הארציות במתכונת של    18  -   10ובנות    16  –  10  בנים .2.2

כרטיסים חופשיים )במקרים חריגים    2המדורגים הראשונים יעלו באופן אוטומטי לבית הגמר,  

הנוער  ועדת  ויו"ר  המקצועי  המנהל  ובאישור  הטניס  בלבד  איגוד  ו  של  יעלו  ששחקנים    8  - ( 

ב  12גילאי    מהמוקדמות.  המתכונת  באותה  ישראל  ישחקו  ואליפות  שבועות  פורים,  תחרויות 

 לנוער, סוכות. 

בתים    8  - וחנוכה. שיטת הבתים    5קיץ  ,    1הבתים בתחרויות פסח, קיץ  ישוחקו בשיטת    12גילאי   .2.3

שלבים הסופיים עד  שחקנים ל  2, כאשר מכל בית יעלו  )כפי שנהוג בטניס יורופ(   שחקנים   4  של

 הגמר. 

( בתחרויות  2004  -   2003בלבד )שנתונים    18יתקיימו תחרויות ארציות לבנים    במהלך השנה .2.4

 . אליפות ישראל לנוער ו  5, קיץ 1, קיץ פורים, פסח, שבועות
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 תנחומים.  משחקייתקיימו ללא  18לבנים התחרויות הארציות   .2.5

 במהלך השנה יתקיימו תחרויות לאומיות לגברים ולנשים.   .2.6

   תי גמר בגילאים הבאים:בתחרויות הלאומיות יתקיימו ב .2.6.1

של  .2.6.2 במתכונת  ישחקו  קטגוריה  אוטומטי   16שחקנים.    24    בכל  באופן  יעלו   שחקנים 

 שחקנים יעלו מהמוקדמות.    8 -לבית הגמר ו                   

 מוקדמות לתחרויות הארציות/לאומיות  .3

 הרשמה:   .3.1

 הרשמה  )לא תתבצע לוגליג ההרשמה למוקדמות ובית הגמר תתבצע דרך אפליקציית   .3.1.1

 נפרדת(.  

 ההרשמה למוקדמות לשנתון גבוה יותר, הינה באישור יו"ר ועדת הנוער והמנהל המקצועי  .3.1.2

 של איגוד הטניס.  

הצבת שחקנים בתחרות: הדירוג הקובע להצבת שחקנים בתחרות יהיה לפי תאריך ביצוע   .3.1.3

 ההגרלות.  

לו"ז, הגרלה ומועדי המשחקים יפורסמו בתאריכים המופיעים בלוח תחרויות הנמצא באתר   .3.1.4

 איגוד הטניס. באחריות השחקנים לבדוק ולהתעדכן שם. 

 רוגים: יתנאי השתתפות וד .3.2

בין    .3.2.1 המדורג  במוקדמות   22  –   1שחקן  להשתתף  נדרש  לא  הארצי,   בדירוג 

 שחקנים.   32לתחרות הארצית במתכונת של                    

   – לפני תחילת המוקדמות onsite alternates –ל  סדר כניסה  .3.2.2

 .שחקן אשר נרשם לתחרות ונמצא ברשימת ההמתנה .3.2.2.1

 בדירוג הארצי.   12 –  1שחקן שלא נרשם, ואינו מדורג בין  .3.2.2.2

 שהגיע ונרשם אצל   מהמוקדמות וזאת בתנאי לאקי לוזר יכנס   -  לאחר תחילת המוקדמות  .3.2.3

   לפי סדר  ,משתייך א אליה הו בקטגוריה  השופט הראשי חצי שעה לפני תחילת המשחקים                   

 עדיפויות הבא:                   

 המפסידים בסיבוב האחרון במוקדמות לפי דירוג.   .3.2.3.1

 המפסידים בסיבובים הקודמים לפי דירוג.   .3.2.3.2

הארציות   .3.2.3.3 בתחרויות  לוזרים  המוקדמות    שחקן/נית  –  לאקי  בתחרות  שהפסידו 

להשתתף בהגרלה הראשית. במידה ושחקן שהתקבל לתחרות פרש לפני    רשאים

ימת הלאקי לוזר יקבע  תחילת המשחק הראשון שלו בתחרות, סדר השחקנים ברש

)סיבוב   ולאחר מכן  אחרון במוקדמות לפי דירוג,  לפי השלב אליו הגיעו במוקדמות 

  , כלל ברשימת הלאקי לוזר ימעוניין לה  לפי דירוג(. שחקן אשר  מהסיבובים הקודמים

  דקות לפני שמשחקי הקטגוריה שלו מתחילים.   30השופט הראשי  להירשם אצל    חייב

למש  יופיעו  שלא  לוזרים  שחקנים  כלאקי  להיכנס  רשאים  יהיו  לא  העלייה,  חקי 

 לבית הגמר. 
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 מקצועי המנהל  היינתן רק במקרים חריגים באישור    -(  wild cardכרטיס חופשי )      .3.2.3.4

     ניתן לקבל שחקן ישירות להגרלה הראשית או   של איגוד הטניס.  נוערהויו״ר ועדת       

התחשבות        ללא  המוקדמות  שנילהגרלת  )עד  שלו   כל  ב  ניות/שחקנים   בדירוג 

  קיבל כרטיס חופשי פורש מהתחרות לפני שהתחרות  אשר  הגרלה(. במידה ושחקן      

לא ניתן להחליפו בשחקן אחר עם כרטיס חופשי אלא רק בשחקן מחליף או    ,החלה

לא יינתן כרטיס חופשי בעקבות איחור בהרשמה, כפל הרשמות, שינוי  .  בלאקי לוזר 

 בתוכנית נסיעה לחו"ל. 

3.2.3.5.  ( מחליף  זוהזוגות   בתחרות  -(  alternateשחקן  להגרלה    גות,  מחוץ  שנותרו 

תחילת  יכ לפני  פרישה  והייתה  במידה  בתחרות  להשתתף  סדר  משחק הולים   ,

   הקבלה הוא לפי הדירוג הלאומי.

הגמר   .3.2.3.6 בבית  להשתתף  יוכלו  לא  במוקדמות  חלק  נטלו  שלא  למעט    ,שחקנים 

 שחקנים שקיבלו אישור לכרטיס חופשי. 

 : המוקדמותמבנה   .3.3

של   .3.3.1 במתכונת  גמר  ל  כאשר  שחקנים,    32בית  מוגבלות  יהיו   64  – המוקדמות 

 . בלבד לפי הדירוג הארצים שחקני

 התחרות תשוחק עד לשלב העלייה בלבד.  .3.3.2

לבית  .3.3.3 עלה  ולא  הארצית,  לתחרות  במוקדמות  ששיחק   יוכל   הגמר,   שחקן 

 באחת מהתחרויות האזוריות המשוחקות באותו שבוע.  לשחק

 השתתפות: דמי  .4

 ₪.  200 –  אליפות ישראל לבוגריםדמי השתתפות עבור  .4.1

 ש"ח.   150 -  תחרות ארצית/לאומית דמי השתתפות עבור  .4.2

 ש"ח.   75 -  מוקדמותדמי השתתפות עבור   .4.3

מחיר המוקדמות למחיר    עלה לבית הגמר, ישלם רק את ההפרש ביןלא  שחקן ששיחק במוקדמות ו  .4.4

 ₪.  45, כלומר האזורית התחרות

 : משחקי הזוגות .5

זוגות,   .5.1 תחרות  תתקיים  ארצית/לאומית  תחרות  ארצית  בכל   וחנוכה.   שבועות,  פורים למעט 

 ייתכנו שינויים במהלך השנה בהתאם להחלטת ועדת הנוער. הודעה בנוגע לשינויים תשלח    

 . לשחקנים            

ש .5.2 עד  תיסגר  ולא  התחרות  במקום  תתקיים  הזוגות  לתחרות  הראשון שוחק  יהרשמה   הסיבוב 

 בתחרות היחידים. הדירוג בתחרות הזוגות יקבע לפי הדירוג המשותף של שני השחקנים,            

 או יותר תתקיים הגרלה על מנת לקבוע את מיקום הזוג ני הזוגות  במידה והדירוג זהה לש           

 בהגרלה.            

 .  מניקוד היחידים(  25%) ניקוד הזוגות יצטרף לניקוד היחידים באותה התחרות  .5.3

   זוגות.  4 –  בקטגוריה  ינימום לקיומה של תחרות זוגותמ .5.4
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 : בתחרויות הארציות שיטת המשחקים .6

אשר  )ללא נט(, למעט שחקני התחרויות הלאומיות   No Letכל הגילאים ישחקו בשיטת   .6.1.1

 . ITF – ישחקו לפי חוקי ה 

שתי מערכות עם שובר שוויון    -  )כולל תנחומים וזוגות(   במוקדמות ובבית הגמר  10גילאי   .6.1.2

 נקודות.  10, מערכה שלישית שובר שיוויון עד  2-2 -מ

 שלוש מערכות עם שוברי שיוויון.   -  בבית הגמר 18 -  12גילאי  .6.1.3

מערכות, סט שלישי שובר    ישחקו בשיטת הטוב משלוש   -   במוקדמות   18  -  12גילאי   .6.1.4

 . 10שוויון עד 

, מערכה שלישית שובר  40-40  - שיוויון, נקודה קובעת ב שתי מערכות עם שוברי   - זוגות  .6.1.5

 נקודות.  10שיוויון עד 

 נקודות.  10עד   שוויוןשתי מערכות עם שוברי שוויון, מערכה שלישית שובר    -תנחומים   .6.1.6

במקרים של מזג אויר קיצוני מארגני התחרות והשופט הראשי רשאים לשנות את שיטת   .6.1.7

 משחקים.  ה

שינוים   המשחקייתכנו  התחרותים  בשיטת  מנהל  החלטת  פי  מחלקת    ובאישור  ,על 

 .הנוער באיגוד הטניסתחרויות  
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 תחרויות אזוריות ': גחלק 

 :כללי .1

, שישחקו שבע  10למעט בגילאי  2 – ו  1במהלך השנה יתקיימו תשע תחרויות אזוריות ברמה  1.1

 , סוכות וחנוכה(. 2, קיץ 1תחרויות אזוריות )פורים, פסח, שבועות, קיץ 

שחקנים המדורגים בדירוג הגבוה ביותר. שאר השחקנים יעברו לתחרות    32בכל אזור יכנסו   1.2

 בלילה.    24:00שעה עד הלעבור אזור עד ליום סגירת ההרשמה יהיה או שניתן   2אזורית רמה 

שחקנים בתחרות אזורית.   8 –מחלקת תחרויות הנוער תאחד אזורים במידה ויירשמו פחות מ  1.3

שחקנים אשר לא יהיו מעוניינים לעבור לאזור אחר, ישלחו מייל למחלקת תחרויות הנוער לבטל  

 . 10:00את השתתפותם עד יום למחרת סגירת ההרשמה עד השעה 

וחנוכה. התנאי   , שבועות זוגות, למעט אזורית פורים בכל תחרות אזורית תתקיים תחרות  1.4

ייתכנו שינויים במהלך השנה בהתאם  לקיום תחרות זוגות באזורית הינו ארבעה זוגות לפחות. 

 . להחלטת ועדת הנוער. הודעה בנוגע לשינויים תשלח לשחקנים

למשחק  על    1.5 להתייצב  ב    10השחקן  שיאחר  שחקן  תחילתו.  לפני  ממועד   15  - דקות    דקות 

 . והדבר יחשב לו כאי הגעה למשחק   ייפסלהקריאה למשחקו  

 : הרשמה  .2

מחובתם של השחקנים לוודא ששמם מופיע ברשימת פרסום המשתתפים. לא יתקבלו הרשמות   2.1

 טלפוניות! 

 תחרות.  הלא יורשו להיכנס לאותה  - שחקנים שלא נרשמו מראש לתחרות  2.2

 ₪.  120 – דמי הרשמה לתחרויות האזוריות )כל האזורים(  2.3

₪    45  –דמי הרשמה עבור שחקן שהפסיד במוקדמות ונרשם לאזורית שתתקיים באותו השבוע   2.4

 תוספת. 

 . לוגליג באפליקציית  לאחר מועד ההגרלה יוכלו השחקנים/יות לוודא את מועד משחקם  2.5

 : ניקוד ודרוג .3

ייקבע על  3.1 יהיו מדורגים  -הדירוג לתחרות האזורית  תתקיים    -פי הדירוג הארצי. במידה שלא 

 הגרלה בין המשתתפים. 

ביצוע   3.2 תאריך  לפי  יהיה  בתחרות  להצבת שחקנים  הקובע  הדירוג  בתחרות:  שחקנים  הצבת 

 ההגרלות.  

 .  דים( מניקוד היחי 25%) ניקוד הזוגות יצטרף לניקוד היחידים באותה התחרות  3.3

 : משחקי תנחומים .4

   משחקי התנחומים ישוחקו בכל הרמות והגילאים עד לשלב רבע הגמר כולל.  4.1
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 : המשחקיםשיטת  .5

  2:2הטוב משלוש מערכות.    –  בנים/בנות  10לגילאי    ותנחומים  שיטת המשחקים בבית הגמר 5.1

 . 10סט רגיל, סט שלישי שובר שוויון עד 

ישחקו הטוב משלוש    ( ותנחומים)יחידים    1בתחרויות האזוריות רמה    – בנים/בנות    12גילאי   5.2

 .  10, סט שלישי שובר שוויון עד 0:0 –מערכות. שני סטים רגילים מ  

רמה    - בנים/בנות    12גילאי   5.3 אזוריות  משלוש    ( ותנחומים )יחידים    2בתחרות  הטוב  ישחקו 

 . 10סט רגיל, סט שלישי שובר שוויון עד  2:2מערכות. 

ישחקו הטוב  (  ותנחומים )יחידים    2  -  ו   1בתחרויות האזוריות רמה    -  בנים/בנות  16  , 14גילאי   5.4

 . 10, סט שלישי שובר שוויון עד 0:0 – משלוש  מערכות. שני סטים רגילים מ 

הטוב משלוש מערכות.    –   שיטת המשחקים בתחרות זוגות בתחרויות האזוריות בכל הגילאים  5.5

 . 10סט רגיל, סט שלישי שובר שוויון עד   2:2

בתחרות מתחייב לשפוט במידה שיתבקש. הנהלת התחרות רשאית  כל שחקן המשתתף  משקיפים: .6

 לפסול שחקן שיסרב למלא חובה זו. 
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 ניהול התחרויות ': ד חלק 

 :לוחות זמנים .1

, יתכנו שינויים  Loglig  אפליקציית לוחות הזמנים נקבעים על ידי השופט הראשי ומפורסמים דרך   .1.1

בקשות שנמסרו בהרשמה יילקחו בחשבון במידת האפשר,  בלוחות הזמנים במהלך התחרות.  

 אך שחקנים אשר נרשמים לתחרות מחויבים לזמינות מלאה במהלך כל ימי התחרות!!

תחרות .1.2 לכל  ההרשמה  בעת  זאת  לציין  מחויבים  דתיים  אותם    . שחקנים  לשבץ  ידאג  האיגוד 

 במועדים מתאימים. 

ביוםשח .1.3 זוגות אחד  ומשחק  יחידים  ליותר משני משחקי  ישובצו  לא  כגון  .  קנים  חריגים  במקרים 

 יתכנו שלושה משחקי יחידים ביום. וצי מזג אויר,  ל אי

ו  18:00היא    12- ו   10שעת ההתחלה המאוחרת ביותר למשחקים בגילאי   .1.4   19:00-בשעון חורף 

. במידת הצורך יתכן  19:00המאוחרת ביותר היא  ומעלה שעת ההתחלה    14בשעון קיץ, לגילאי  

 איחור של חצי שעה באישור השופט הראשי ובהתייעצות עם איגוד הטניס. 

, במידת הצורך יתכן איחור  . עם זאת ייעצר ויחודש למחרת  21:00משחק שלא הסתיים עד השעה   .1.5

יעה מהותית  במידה ואין פג .  של חצי שעה באישור השופט הראשי ובהתייעצות עם איגוד הטניס 

 שעות.  12-תינתן לשחקן מנוחה של כ , בלוח הזמנים
 

 

 זמני מנוחה והפסקות בין המשחקים:  .2

 קווים מנחים לקביעת זמן מנוחה בין משחק למשחק:  .1.6

 זמן המנוחה יהיה חצי שעה.  -  משחק שערך פחות משעה  .1.6.1

 זמן המנוחה יהיה שעה אחת.  -  משחק שערך בין שעה לשעה וחצי .1.6.2

 זמן המנוחה יהיה שעה וחצי.  -  משחק שערך יותר משעה וחצי .1.6.3

 . עד שעתיים  -  לאחר משחק של יותר משעתיים .1.6.4

 . חצי שעה -משחקי זוגות מנוחה בין   .1.6.5

 מנוחה.  חצי שעה -  במידה וגמר יחידים וגמר זוגות משוחקים באותו יום  .1.6.6

שעה   .1.6.7 ליותר מחצי  נעצר  ומשחק  האויר במידה  מזג  ומשך    ,בעקבות  יתאפס  שעון המשחק 

 המשחק יחושב מחדש מהרגע בו חודש המשחק.  

 הפסקות במהלך המשחק:  .1.7

 המשחק, כעיקרון, אמור להתקיים ברציפות מתחילתו ועד סיומו.  - המשכיות המשחק  .1.7.1

שניות, כאשר המקבל אמור לשחק על פי הקצב הסביר של    25הזמן המותר בין הנקודות הינו   .1.7.2

 המגיש. 

שניות, למעט לאחר משחקון ראשון בכל    90הזמן הניתן להחלפת צדדים בין המשחקונים הינו   .1.7.3

להיות רציף  מערכה והחלפת צדדים במהלך שובר השוויון, כאשר במקרים אלו על המשחק  

 ועל המעבר להיעשות ללא הפסקה. 

שניות לכל היותר, יתחיל בסיומה של הנקודה האחרונה   120מערכות יהיה  זמן המנוחה בין ה .1.7.4

 ויימדד עד לחבטת ההגשה של הנקודה הבאה. 

ציוד השחקן )למעט מחבטו( יצא משימוש, ונדרש חילופו המיידי, יינתן לשחקן  /במידה שביגוד .1.7.5

 זמן סביר על מנת למצוא פתרון לבעיה. 

לצ .1.7.6 מן המגרש  לצאת  אישור  לבקש  השירותים  שחקן רשאי  שירותים. הפסקת  ורך הפסקת 

 איננה מוגבלת לזמן מוגדר וצריכה להימשך זמן סביר ותילקח בהפסקה שבין המערכות.  
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שירותים אחת. במשחקי הזוגות כל    הפסקתבמשחק יחידים כל אחד מהשחקנים רשאי לקבל   .1.7.7

 אחת מן הזוגות רשאית לקבל שתי הפסקות.  

ביחד, הדבר יחשב כהפסקה אחת. בכל פעם ששחקן עוזב  אם שני בני הזוג יוצאים להפסקה   .1.7.8

כל   זוגו.  בן  להתנהלות  קשר  ללא  המותרות,  מההפסקות  לאחת  יחשב  הדבר  המגרש  את 

הפסקת נוספת מעבר להפסקות המותרות תאושר, אך במקביל יסתכן השחקן בענישה תחת  

קוד המשמעת  סדר הענישה   מכוון )של  לרעה את  עיכוב משחק  שינצל  האפשרות  (. שחקן 

המשמעת   קוד  של  הענישה  סדר  תחת  להיענש  יהיה  עלול  להפסקה  מהמגרש  לצאת 

אסור לצאת להפסקת שירותים בין המערכה השנייה והשלישית    בהתנהגות בלתי ספורטיבית.

 נקודות.  10במידה והמערכה השלישית היא שובר שוויון עד 

המשחק בעדיפות להפסקה  מותרות שתי הפסקות שירותים במהלך    12-ו  10לגילאי   .1.7.8.1

 שבין המערכות, מותרת היציאה לפני מערכה שלישית שובר שיוויון. 

 ן: במידה שתהיה הפסקה במהלך המשחק, יתבצע החימום החוזר כדלקמ  .1.7.9

 ללא חימום חוזר.   - דקות  15-0הפסקה בת  .1.7.9.1

 חימום חוזר בן שלוש דקות.  -דקות   30-15הפסקה בת  .1.7.9.2

 זר בן חמש דקות. חימום חו -דקות   30-הפסקה בת יותר מ .1.7.9.3

נתן לשחקן זמן נוסף להתאושש פיזית, עם זאת שחקן שסובל מבעיה רפואית הניתנת  ילא י .1.7.10

דקות )פירוט בחוק פסק זמן רפואי(,    3לטיפול הוא זכאי לקבל פסק זמן רפואי שאורכו  

בנוסף מותרות הפסקות שירותים/החלפת ביגוד בזמנים מסוימים במשחק )פירוט בחוק  

 ם והחלפת ביגוד(. הפסקות שירותי

 

 :נהלים למשחק ללא שופט  .3

בחלק מהתחרויות או בשלבים שונים של תחרויות מתקיימים משחקים ללא שופט כיסא, על מנת   .3.1

ליצור גישה אחידה בין משחקים ותחרויות בכל העולם ישמרו הכללים המצורפים. מכיוון שבאופן  

טבעי מספר בעיות עלולות להתעורר במהלך משחק ללא שופט כיסא חשוב שהמשקיפים והשופט  

נים בסביבת המגרשים למקרה בו שחקנים יצטרכו אותם לפתרון בעיות. משקיף  הראשי יהיו זמי

או השופט הראשי יכול להחליט לשהות מספר משחקונים בתוך המגרש או במקרה הצורך השופט  

מצריכות   והנסיבות  במידה  כיסא  כשופט  המשקיפים  באחד  להשתמש  להחליט  יכול  הראשי 

 ומאפשרות.  

 הקריאות בצד המגרש שלו. כל שחקן אחראי על כל  .3.2

" חייבות להיעשות מידית לאחר נחיתת הכדור ובקול רם מספיק כדי שהיריב  OUTכל קריאות " .3.3

 ישמע. 

 במקרה ויש ספק בקריאה, ייתן השחקן את יתרון הספק לשחקן היריב.  .3.4

" בטעות, ולאחר מכן מבין שהכדור היה טוב, הנקודה תשוחק שוב, אלא  OUTאם השחקן קורא " .3.5

 מוקדם יותר באותו משחק.  תיקן את עצמוהשחקן אם ייתה זאת חבטה מנצחת או אם כן ה

 באחריותו של המגיש לקרוא את התוצאה בקול רם לפני תחילתה של כל נקודה.  .3.6

קריאות של השחקן היריב, הוא רשאי לקרוא לשופט  האו    תחלטוהשחקן אינו מסכים עם ההאם   .3.7

 ראשי/משקיף. 

עלולים להיענש לפי חוק הפרעה לשחקן היריב או/ו לפי תקנון  שחקנים שלא יעמדו בהוראות הנ"ל  .3.8

 התנהגות בלתי ספורטיבית. 

(, הפרעה  not upקריאות אחרות: במידה ואין הסכמה בין השחקנים במקרים כמו קפיצה כפולה ) .3.9

( או קריאת חוץ במידה והכדור פגע  foul shot(, חבטה פסולה )touch(, נגיעה בכדור )letמבחוץ )

 מגרש מקורה תשוחק נקודה חוזרת.  בתקרה של
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קריאה לא נכונה באופן מובהק: במידה ושופט שנמצא מחוץ למגרש או עומד בתוכו ורואה   .3.10

קריאה לא נכונה באופן מובהק, עליו להיכנס למגרש ולומר לשחקן שבפעם הראשונה תשוחק שוב  

( אז  ace / winnerהנקודה אלא במקרה של הגשה ללא מענה או חבטה שסיימה את הנקודה )

השחקן שקרא קריאה לא נכונה יפסיד את הנקודה. על השופט להודיע לשחקן שכל קריאה לא  

נכונה בשאר המשחק תיחשב כהפרעה מכוונת והוא יפסיד את הנקודה. בנוסף, כאשר שחקן טועה  

יאה באופן מובהק הוא עלול להיענש תחת סעיף התנהגות בלתי ספורטיבית. על השופטים  ר בק

שאינם מעורבים יתר על המידה במשחקים, בשימוש בחוק הפרעה מכוונת ובמתן עונשים    לוודא

על קריאות לא מדויקות ובכל אופן על שופט המתקן קריאה של שחקן להיות בטוח מעבר לכל ספק  

 שקריאתו של השחקן אינה נכונה.

 

 עומס חום ותנאי מזג אויר קיצוניים:  .4

עומס לפי    מוגדרים   קיצוניים   חום   תנאי .4.1 והלחות היחסית(  חישוב  )שקלול של הטמפרטורה  .  חום 

 או דחייה  שיטת המשחקים   שינוי  -טניס    תחרות  על  השלכות   שתי   להיות   יכולים  קיצוניים   חום   לתנאי 
 . המשחקים ביטול  /

מעלות משולב טמפרטורת אוויר ואחוזי לחות, הפסקה    32קיום משחקים בתנאי חום כבד: מעל   .4.2

(.  בלבד  שוויון  שובר  עם  מערכות  משלוש  הטוב   בשיטת   במשחקים)  שני לשלישידקות בין סט    10של  

 .  ההפסקה ללא  ימשיך   המשחק, בהפסקה מעוניין אינו   מהשחקנים  אחד ואף   במידה

 

, לא יתקיימו משחקים. משחק שהתחיל חייב  טמפרטורת אוויר ואחוזי לחות   מעלות משולב  36מעל   .4.3

 להסתיים.  

ההחלטה הבלעדית על קיום משחקים בתנאי חום באחריות מנהל התחרות או השופט הראשי   .4.4

 במקום. 

 

 

 :הבאים התנאים   חלים   הדקות  10 בת  ההפסקה  במהלך .4.5

 (. coachingאימון )  על   איסור .4.5.1

 אסור להוציא טלפון נייד או שעון חכם בזמן הפסקה.  .4.5.2

  הראשי   השופט  של  מראש  בהסכמה  אלא,  רפואית  מצב  הערכת  או  רפואי  טיפול  על  איסור .4.5.3

  של   התאמה,  זאת  עם(.  המערכה  סוף  נעשתה לפני  לטיפול  הבקשה אם     אך ורקשתינתן  )

 .במהלך ההפסקה  מורשית נעשה  שכבר  רפואי  טיפול 

למגרש  לחזור    שיתעכב   שחקן .  למשחק   לחזור   השחקנים  על   ההפסקה   סיום   לאחר  מיד .4.5.4

  עיכוב משחק שלא בכוונה תחילה במסגרת    שייענ   ,לאחר ההפסקה  המשחק  את  ולהמשיך

(time violation .) 

 .מחדש חימום יהיה  לא ההפסקה  לאחר  .4.5.5

 .בגדים החלפת  או  שירותים הפסקת ל אפשרות ה תינתן  לא  ההפסקה מיד לאחר .4.5.6

 

 : קיצוני  חום  מעומס כתוצאה  משחקים  דחייה או ביטול .4.6

 .בתחרות  המשחקים  ו היוש,  צלזיוס  מעלות  36-וחישוב עומס החום עובר את רף ה  במידה .4.6.1

,  המשחק   תחילת   לפני   בחוק   הקבועה   הטמפרטורה   את  עברו   החום   ותנאי   במידה  .4.6.2

   עברו  החום  תנאי  באם  .הקבוע לרף מתחת  אל תרד  שהטמפרטורה עד   יושעו המשחקים 
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 המשוחק המשחקון  בסיום יושעה המשחק , משחק בזמן  בחוק  הקבועה  הטמפרטורה את

   יורדת   הטמפרטורה שבו   . ברגעהקבוע  הרף  את  הטמפרטורה עברה   בו רגע  באותו

 

  להתכונן   סביר זמן  לשחקנים   תן יי   הראשי   השופט  ,בחוק   הקבוע  לרף  מתחת   אל  בחזרה

 .המשחק לחידוש 

והוא  אדם מטעמו בלבד  /  בדיקת עומס החום היא של השופט הראשי  /  האחריות למדידת  .4.6.3

שעתיים במשך    - יעשה זאת מספר פעמים במשך היום, לפני תחילת המשחקים ובכל שעה

 ולפי הצורך.   היום

 

 ברקים  .4.7

 . לברקים   בנוגע  האוויר מזג לתחזית  קשובים   להיות  מטעמו אדם / הראשי השופט על  .4.7.1

  ומתרחשת סופת   בהינתן  מיידית  המשחקים  את   להשעות  הסמכות  נתונה  הראשי  לשופט .4.7.2

 .  בקרבת מקום ברקים  

   מיידית.  מחסה לתפוס התחרות באתר האנשים  כל על  .4.7.3
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יתחדשו  המשחקים .4.7.4   או   שנראתה  האחרונה  הברק  מכת  מרגע  דקות   30  לפחות  עד   לא 

 שנשמע.   האחרון הרעם
 

 

 מצבים רפואיים:  .5

טיפול    בתחרויות .4.8 לקבל  לשחקן  מותר  רופא  חובש/  פיזיותרפיסט/  נמצא  לא  וכאשר  ארציות 

דקות ובנוסף שתי הפסקות    3ממלווה, הורה או מאמן בפיקוח של שופט, אורכו של הטיפול יהיה  

( , שאז  שניות כל אחת(, אלא אם מדובר במקרה בו השחקן מדמם   90של החלפת צדדים  

יהיה לשחקן זמן סביר להתארגן למשחק  וניתן טיפול    דקות טיפול. במידה  5לשחקן  מותרות  

באם לא ניתן לטפל בבעיה יאלץ השחקן לפרוש, אסור לשחקן לקבל טיפול המצריך  לאחר מכן.  

אם   )אלא  אינהלציה  אחר,  פולשני  טיפול  כל  או  עירוי  מסוכרת(,  סובל  הוא  אם  )אלא  זריקה 

 השחקן סובל מאסטמה( או מסכת חמצן. 
 

טיפולים    מהתכווצויות שרירים אינו זכאי לטיפול רפואי מלא, לזכותו יעמדו שני שחקן הסובל   .4.9

קצרים )במהלך החלפת הצדדים(. באם אין ביכולתו להמשיך, השחקן רשאי לוותר על הנקודות  

 שעד להחלפת הצדדים ע"מ לקבל טיפול. 

קן סובל משתי  שחקן לא יקבל יותר משני פסקי זמן רפואיים ברצף ואלה יינתנו רק בתנאי שהשח .4.10

 . בעיות/פציעות נפרדות )כתף וקרסול(

יצא לשירותים,  אלא באישור השופט   .4.11 בו השחקן  זמן רפואי באותה הפסקה  אין לקבל פסק 

 הראשי. 

במידה ושחקן מקיא בתחומי המגרש המשחק ייעצר מיד והמגרש ינוקה, על השחקן להחליט   .4.12

 דקות או עד שנוקה המגרש באם הוא יכול להמשיך.   3בתוך 

על השחקנים, המלווים , המאמנים ההורים וכל אדם    -התנהגות בלתי הולמת שלא בזמן משחק  .4.13

הולמת   בלתי  הולם, התנהגות  באופן  להתנהג  בו מתקיימת תחרות  מועדון  בתחומי  השוהה 

 עלולה להוביל להרחקה מהמקום של מלווה או לפסילתו של השחקן מהתחרות. 

 

 קוד לבוש לתחרויות  .6

 השחקן להגיע למשחק לבוש באופן מקצועי, בלבוש נקי ,מסודר ומוסכם כביגוד טניס. על  .6.1

 לבוש שאינו מותר:  .6.2

 . טי שירטו סווטשירט, טריינינג, מכנסי ריצה .6.2.1

לבוש חם מותר בחימום ובמקרי קור קיצוניים באישור השופט הראשי. על הלבוש החם   .6.2.2

 לעמוד בתקנות המפורטות. 

 לבוש מותר:  .6.3

 על השחקן לנעול נעלי טניס. השופט הראשי רשאי להחליט אם נעליים חובה   -  נעליים .6.3.1

 ספציפיות מתאימות או לא. במשחק במגרש החימר חובה על השחקנים להגיע בנעליים    

 מתאימות לסוג המגרש.    

 לוגואים מותרים בחזית הבגד ובגב הבגד, בתנאי   -חולצה/ חלקה העליון של שמלת טניס   .6.3.2

 ס"מ רבועים. לצידי הגוף ולאורך השרוול לוגואים מותרים, בתנאי 25שגודלם לא יעלה על     

 ס"מ רבועים.    38שגודלם לא יעלה על    
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 25לוגואים מותרים בתנאי שלא יעלו על  - מכנסיים/ חצאית/חלק התחתון של שמלת טניס  .6.3.3

 ס"מ רבועים ולא יותר משניים.    

 ס"מ רבועים.   25תר לוגו אחד בלבד וגודלו לא יעלה על מו - כובע/ סרט זיעה/ מגן זיעה .6.3.4

 חל איסור לשחק עם בגדי התחרות או ביגוד מאירוע ספורט אחר.  *

** שחקני מכללות רשאים לשחק בביגוד המכללה, בתנאי שלוגו המכללה קטן ומופיע פעם אחת בלבד  

 על כל אחד מפריטי הלבוש. 

 
  טקס חלוקת גביעים: .8

. חובה על כל השחקנים להיות נוכחים בטקס. מנהל התחרות  יערך טקס חלוקת גביעים   הנוער בתחרויות  

 רשאי לאשר באופן חריג בלבד היעדרות שחקן מהטקס. 
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 רוג יוהד  ניקודה שיטת': החלק  

 כללי:   .1

ובוגרים  שבועות, עבור גילאי נוער    52איגוד הטניס בישראל הוחלט על מעבר לשיטת דירוג משוקללת של  ב

)למעט סניורים(. שיטת הדירוג החדשה תתחשב בניקוד לאומי ובינלאומי ובנוסף תתאים את מערך הניקוד  

 עבור כל קבוצת גיל לפי מקדם שנקבע. שיטה זו מקובלת ונהוגה באיגודי טניס רבים בעולם. 

   המטרה: .2

יתן יהיה לדרג כל שחקן  להנהיג שיטת דירוג אחידה לכלל הטניסאים בגילאי נוער ובוגרים באמצעותה נ

שבועות הן בטבלת הדירוג הכללית והן בדירוג    52בדירוג הישראלי באופן מדויק והוגן על פי הישגיו לאורך  

 על פי השנתון אליו משתייך השחקן. 

 השיטה:  .3
 

שיטה בה הנקודות שהושגו על ידי השחקן בתחרות האחרונה בה   –  שבועות"  52"שיטת הדירוג  .3.1

 שבועות ממועד סיום התחרות.  52השתתף,  נשמרות 

מועד סיום תחרות שיקבע לטובת רישום ודירוג של תחרויות ארציות ואזוריות, יהיה זהה גם   .3.1.1

 אם לא הסתיימו באותו היום. 

מועד סיום תחרות לארצית/אזורית ייקבע לפי יום משחקי הגמר המרוכז האחרון של   .3.1.2

 ולא לפי משחק גמר בודד.  התחרות הארצית 

במידה ובשבוע מסוים התקיימה תחרות אזורית ללא תחרות ארצית, מועד סיום   .3.1.2.1

התחרות יהיה לפי יום משחקי הגמר של רוב המוקדים ולא לפי המוקד האחרון שסיים  

 ות. את התחר 

 שיטת הניקוד:  2

נה מהניקוד הלאומי והבינלאומי לפי מקדמי הניקוד עבור התחרויות  והניקוד הכללי של כל שחקן ימ  2.1

 בהן השתתף. 

התחרויות בהן צבר השחקן את הניקוד   6הניקוד הלאומי של השחקן יחושב לפי סכום של  2.1.1

 שבועות.  52הגבוה ביותר, בטווח זמן של  

 תחרויות בקטגוריית הגיל שלו:  2שחקן מחויב לשחק לפחות   2.1.1.1

חובה   – תחרות ארצית/אזורית פסח תחרות אליפות ישראל לנוער/אזורית סוכות 

 לשחק בקטגוריית הגיל של השחקן. 

 עדת חריגים יכולה להפחית את כמות התחרויות הנדרשת לשחקן בקטגוריית גילו. ו  2.1.1.2
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הוא   2.1.2 לו  הניקוד  לפי  יחושב  השחקן  של  הבינלאומי  התחרויות   הניקוד  לסבבי  בהתאם  זכאי 

 הבינלאומיות בהם השחקן משתתף באותה נקודת זמן ובהתאם למקדם הניקוד של הסבבים 

 כחלק מהדירוג בינלאומי אשר יוכר לטובת הענקת  ניקוד ניקוד  2.1.2.1

2.1.2.1.1 ATP /WTA 

2.1.2.1.2 ITF Juniors 

2.1.2.1.3 TE U14 , TE U16 

 . ITFהניקוד הבינלאומי מוזרם ישירות ממערכות ה  2.2

 . בערב  הבינלאומי יעודכן במערכות איגוד הטניס בכל שבוע ביום שלישיהניקוד  2.2.1

 שלו במערכת ה"לוגליג" בפרופיל האישי שלו.  IPINבאחריות כל שחקן לעדכן את מספר ה  2.2.2

או יעשה טעות בהקלדה, לא יעודכנו הנקודות   IPINשחקן שלא יעדכן את מספר ה 2.2.2.1

בנוסף לא יוכל לדרוש תיקון  הבינלאומיות עד ליום שלישי שלאחר העדכון הנכון, ו 

 טרם העדכון האוטומטי. 

במידה ותהייה טעות ו/או תקלה בעדכון האוטומטי של התוצאות הבינלאומיות,   2.2.2.2

 תתוקן הטעות במיידי. 

 הניקוד: טבלת 3

רית הגיל  ו על מנת לספור את הניקוד עבור כל קטגוריית גיל, יש להכפיל את המקדם של קטג 3.1

 התחרות הרלוונטית בסכום הנקודות עבור 

 141.25=565*0.25יחושב לפי   2, תחרות ארצית דרג 12, גילאי 2לדוגמא: מקום  3.1.1

  5במידה וסכום הנקודות אינו שלם )כולל נקודה עשרונית(, במידה והנקודה העשרונית  3.1.2

 ומעלה, יעוגל כלפי הסכום כלפי מעלה, אחרת יעוגל כלפי מטה.
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 : 2022תחרויות ארציות ולאומיות לשנת טבלת ניקוד   3.2

ארצית    -  2דרג 
פורים, שבועות,  

,  5, קיץ  1קיץ 
 חנוכה 

ארצית    -  1דרג 
פסח, אליפות  
 ישראל לנוער 

  18ארצית גילאי 
)הניקוד יחושב  

  Xלפי מקדם גיל 
2.4 ) 

 מיקום  לאומית 

750 1000 1000 1000 1 

565 750 750 750 2 

470 625 625 625 3 

415 550 550 550 4 

375 500 330 450 5 

330 450 330 450 6 

300 400 330 450 7-8 

270 360 200 330 9-12 

225 300 200 330 13-16 

150 200 100 200 17-24 

100 100 100 200 25-32 

40 40 40 40 
מנצח  

 מוקדמות 

 

 ולאומיות: אזוריות/ תחרויות ארציות - יחסי נקודות לפי גיל  3.3

 יחסי המרה  גילאים 

 X 0.1 בנים/בנות   10גילאי 

 X 0.25 בנים/בנות   12גילאי 

 X 0.65 בנים/בנות   14גילאי 

 X 1.6 בנים  16גילאי 

 X 4 בנות  16-18גילאי 

 X 4 בנים  18גילאי 

 X 10 גברים/נשים  לאומית

 

 . 2022 ייתכנו שינויים ביחסי ההמרה לאחר תחרות פורים •
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 תחרויות בינלאומיות:  - יחסי נקודות לפי גיל  3.4

 יחסי המרה  גילאים 

 Tennis Europe X 7 14גילאי 

 Tennis Europe X 3 16גילאי 

 ITF   X 30  18גילאי 

ATP/WTA  X 10000 

 

 . 2022ייתכנו שינויים ביחסי ההמרה לאחר תחרות פורים  •
 

 : 1202תחרויות אזוריות לשנת   -ניקוד   טבלת 3.5

  -5דרג 
 סבבים

אזורית  
 2רמה 

  3דרג 
  16רמה א 

 משתתפים 

  3דרג 
אזורית רמה  

  17-32א 
 משתתפים 

אזורית רמה  
א ללא  

ארצית עד  
16  

 משתתפים 

אזורית רמה א  
ללא ארצית  

17-32  
 משתתפים 

 מיקום 

10 100 180 200 315 350 1 

8 75 135 150 237 263 2 

7 63 113 125 197 218 3 

6 55 99 110 174 193 4 

5 50 90 100 158 175 5 

4 45 81 90 142 158 6 

3 40 72 80 126 140 7-8 

  36 36 72 63 126 9-12 

  30 18 60 32 105 13-16 

  20   40   70 17-24 

  10   20   35 25-32 

            
מנצח  

 מוקדמות 

 

ניקוד   וארע אחד המקרים המפורטים בנהלים    zero pointerהחלטה על  בתחרות, במקרה 

חלק    ,אלו  הינה  עוד התחרות  )כל  בדירוג  כאפס  ויחשב  באותה תחרות  הניקוד  מבטל את 

 השבועות(.  52 -מהתחרויות הנספרות ב 
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 נהלי משמעת וענישה  ':ו חלק 

 התחרות המשחק ו במהלך  עבירות .9
 : משחק רציף  .9.1

 ייענש בהתאם לסדר הענישה הבא: שחקן שיפר את חוק המשחק הרציף   .9.1.1

 סדר הענישה:  .9.1.1.1

 הפסד הגשה  / אזהרה .9.1.1.1.1

 נקודה  .9.1.1.1.2

 נקודה  .9.1.1.1.3

 

 הפרעה למשחק:  .9.2

במידה ושחקן גורם להפרעה מכוונת ליריבו אותו השחקן יפסיד את הנקודה, מאידך,   .9.2.1

ה מהיריב  ההפרעה  באם  הנקודה  על  יחזרו  מכוונת יהשחקנים  בלתי  אם    , יתה  או 

נגרמה הפרעה למשחק שלא בשליטתם או אשמתם השחקנים. הפרעה בלתי מכוונת  

חל איסור    תיחשב למכוונת והשחקן יפסיד את הנקודה.   ,שניה של שחקן בזמן משחק 

בפעם הראשונה קריאה/הפרעה    . לעודד או לדבר בין הגשה ראשונה להגשה שניה 

 שונה תיחשב לפרעה מכוונת. בין הנקודות תיחשב לבלתי מכוונת ולאחר הפעם הרא

שחקן העובר על הקוד המשמעתי של  עבירות על קוד המשמעת של חוקי הטניס:   .9.2.2

 או , הסמכות הראשונית להענשת שחקן היא שופט הכיסאיענש עלול להחוקי הטניס  

זוגות אם אחד   לשופט הראשי להתייעצות. במשחק  לקרוא  והם רשאים  המשקיף 

עונש משחקון,   / שני בני הזוג. במצב של עונש נקודה  יחול עלמבני הזוג נענש, העונש  

 הנקודה או המשחקון יתווספו ליריב ולא יגרעו מהשחקן שעבר על קוד המשמעת. 

 סדר הענישה:  .9.2.3

 Code violation (CV)- warning -  אזהרה .9.2.3.1

 CV- point penalty -  עונש נקודה .9.2.3.2

 CV- game penalty -  עונש משחקון  .9.2.3.3

 CV- game penalty / default -  פסילה  / עונש משחקון .9.2.3.4

 CV- game penalty / default -  פסילה  / עונש משחקון .9.2.3.5

 

כאשר השחקן נמצא במקום התחרות בזמן משחק או בין משחקים עליו  :  קוד התנהגות לשחקנים .9.3

מקצועי  באופן  המשמעת.   להתנהג  וכללי  ההתנהגות  לקוד  התחרות "  ובהתאם  את    "מקום  כולל 

או כל פעילות רשמית אותה מארגנת התחרות. ההמלונות בהם לנים השחקנים,     הסעות רשמיות 

 להלן הכללים על פיהם מחויבים השחקנים לנהוג: 

 

קודמו באופן עוקב ובהתאם  המשחקים יתחילו אחד אחרי    -  Punctuality  -דייקנות .9.3.1

, תוכנית המשחקים תפורסם  או הלו"ז שפורסם   ( order of playכנית המשחקים ) ולת

   .ועל לוח המודעות הרשמי   Logligבאפליקציית  כך שהיא ברורה ונגישה  

כנית  ועל השחקנים להיות מוכנים למשחק שלהם כאשר הם נקראים ובהתאם לת

פסל מהתחרות בהתאם  י דקות עלול לה   15-המשחקים. שחקן אשר יאחר ביותר מ

 לשיקול דעתו של השופט הראשי. 
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על כל השחקנים להתלבש ולהצטייד באופן מקצועי, נקי ומקובל. שופט    -   לבוש וציוד  .9.3.2

ההכיסא או  המשקיף  למשחק  ,  יופיע  אשר  לשחקן  להורות  עלולים  הראשי  שופט 

בק עומד  שאינו  הלבוש  פריט  את  להחליף  תקינה  שאינה  עם  בתלבושת  אחד  נה 

 . פסליהתקנות, שחקן אשר אינו יוכל לספק תלבושת תקנית עלול לה

בכוונה תחילה .9.3.3 חוק    Time Violation  - עיכוב משחק שלא  על  עובר  כאשר שחקן 

 Time-המשחק הרציף בצורה שאינה נתפסת כמכוונת הוא עלול להיענש במסגרת ה

Violation  כאשר שחקן עובר על הזמן המותר בין אם הוא מגיש או מקבל עונשו ,

 יהיה אזהרה, לאחר מכן אם אותו שחקן הוא המגיש הוא יקבל עונש של  

הפסד הגשה, כלומר יפסיד את ההגשה הראשונה בלבד אם איחר בין הנקודות או  

 א יה אם איחר בין ההגשות שלו עצמו. אם שחקן קיבל אזהרה וכעת הו י את השנ

ברצף, במידה    time violationהמקבל הוא יקבל עונש נקודה. שחקן לא יקבל שני  

 ענש השחקן במסגרת קוד המשמעת.  יברציפות י  יהיוהתעכב בפעם השנ

 time  -ענש ב י דקות )עומס חום( הוא י  10במידה ושחקן מאחר לאחר הפסקה בת  

violations  בכל פעם עד שיחזור    נקודה, ולאחר מכן נקודה נוספת /  ברציפות )אזהרה

 ( למגרש

כאשר שחקן מעכב את המשחק    -  Delay of game  -עיכוב משחק בכוונה תחילה  .9.3.4

 בכוונה תחילה, כתוצאה ממצב רפואי או שהשחקן אינו חוזר למגרש בזמן המותר. 

שימוש במילים גסות או מילים היכולות להיתפס   -   Audible obscenity -שפה בוטה .9.3.5

על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס ויגרור ענישה בהתאם  ייחשב כעבירה    ניותכפוגע

אך  ,  לכך לישות ספציפית  מכוונות  לא  אשר  הגסויות  כל  נופלות  זו  קטגוריה  תחת 

 ני. מכילות אופי פוגע

ביצוע תנועות גסות או תנועות העלולות להתפרש    -   Visible obscenity  - סהתנועה ג .9.3.6

ייחשב כעבירה על הקוד המשמע  ויגרור  כגסות במהלך משחק  תי של חוקי הטניס 

או    התנועה יכולה להיעשות ע“י השחקן תוך כדי שימוש בידיו   , ענישה בהתאם לכך 

 . המחבט

ימוש במילים גסות או בביטוי העלול להיתפס  ש   -   Verbal abuse-פוגענות מילולית .9.3.7

כפוגע בצורה מכוונת כנגד ישות ספציפית במהלך המשחק ייחשב כעבירה על הקוד  

ישות ספציפית היא שופט, שחקן,  ,  המשמעתי של חוקי הטניס ויגרור ענישה בהתאם

 .אחר אדם  או כל  צופה צופה, מאמן, 

פגיעה פיזית בשחקן, מאמן, צופה, שופט או כל    -  Physical abuse  -פגיעה פיזית  .9.3.8

הטניס   חוקי  של  המשמעתי  הקוד  על  כעבירה  המשחק תחשב  במהלך  אחר  איש 

בהתאם לכך. לצורך החוק ניתן לדייק ולומר כי תחת הגדרתו נכללת  ותגרור ענישה  

 . כל ”נגיעה לא מאושרת“ בישות כלשהי במהלך המשחק 

בכדור .9.3.9 מסוכנת    -   Ball abuse  - פגיעה  או  פזיזה  אלימה,  בצורה  לכדור  התייחסות 

במהלך המשחק תחשב כעבירה על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס ותגרור ענישה  

כולל מקרים בהם הכדור נחבט בצורה אגרסיבית כתוצאה    אינוזה    בהתאם לכך. חוק

 .מניסיון לגיטימי של שחקן לזכות בנקודה

ציוד  .9.3.10 או  ע“י    -   Racket abuse  - פגיעה במחבט  בציוד  או  במחבט  אלימה  פגיעה 

שחקן במהלך המשחק תחשב כעבירה על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס ותגרור  

 ענישה בהתאם. 

כזאת ניתן לראות שבירה של המחבט או ציוד אחר בכעס או  כדוגמא לעבירה ש

 .פגיעה מכוונת ואלימה ברשת או באביזר קבוע הנמצא במגרש
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ומאמנים .9.3.11 במהלך  קבל  -  Coaching and coaches  - אימון  המאמן  מן  תדרוך  ת 

ענישה   ותגרור  הטניס  חוקי  של  המשמעתי  הקוד  על  כעבירה  תחשב  המשחק 

כל   זה,  חוק  לצורך  מתקשורבהתאם.  המאמן ת,  בין  ויזואלית  או  מלווה   /  ילולית 

לשחקן במהלך המשחק ייחשבו כתדרוך. כמו כן, תחת הגדרת חוק זה נכלל האיסור  

של המאמן או המלווה של השחקן לעבור על אחת מן העבירות האחרות על הקוד  

המשמעתי של חוקי הטניס. עבירה שכזו תחשב גם כן לעבירה של השחקן על הקוד  

 .עתי ותגרור ענישה בהתאםהמשמ

ספורטיבית  .9.3.12 בלתי  בלתי    -   Unsportsmanlike conduct  -   התנהגות  התנהגות 

ספורטיבית של שחקן במהלך המשחק תחשב לעבירה על הקוד המשמעתי של  

 חוקי הטניס ותגרור ענישה בהתאם. לצורך החוק תוגדר התנהגות בלתי  

א מוצאת את הגדרתה באף  ספורטיבית כהתנהגות בעלת אופי פוגע או גס אשר ל

של מספר עבירות קוד    שילוב או    אחת מן העבירות האחרות על הקוד המשמעתי 

 ההתנהגות ברצף. 

מעבר לספק    מעידהשחקן שהתנהגותו על המגרש    -   Best efforts  -   ניסיון לנצח .9.3.13

ברור כי אינו מנסה לנצח את המשחק ייחשב כעובר על הקוד המשמעתי של חוקי  

 .  ם הטניס יוענש בהתא

יש לעשות שימוש מושכל בחוק זה ולהביאו לכלל שימוש אך ורק כאשר התנהגות  

יש  ק,  השחקן על המגרש אינה משאירה מקום לספק באשר להתייחסותו למשח

 .לדווח לשופט הראשי לפני השימוש בחוק זה

עזיבת המגרש ללא אישור אינה עבירה על    -   Leaving the court  -  עזיבת המגרש .9.3.14

בפני עצמה אך פעולה זו עשויה יכולה להביא לענישה בהתאם    הקוד המשמעתי

לקוד המשמעתי, במידה ושיקול הדעת של השופט מצדיק ענישה שכזאת. במקרים  

קיצוניים על השופט האחראי על המשחק לקרוא לשופט הראשי שעשוי להחליט  

 .לפסול את השחקן העובר את העבירה

  השופט הראשי בלבד רשאי לפסול שחקן   -   Immediate default - פסילה מיידית .9.3.15

במידה והוא מוצא את העבירה    על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס בעקבות עבירה  

לאחר   מיד  המשחק  את  להפסיק  המשחק  שופט  על  הפסילה.  את  כמצדיקה 

שהתבצעה העבירה שעלולה להביא לפסילה מיידית ולהודיע על כך לשופט הראשי  

באם להסתפק בפסילה או הגיש תלונה שתדון בבית  חלטה  שיקבל את הה  על מנת

 .דין משמעתי של האיגוד

באם העבירה בוצעה על    סוגי עבירות משמעת העלולות לגרום לפסילה מיידית  .9.3.16

 : ידי השחקן עצמו  או ע"י מי ממלוויו

 . פוגענות מילולית חמורה  .9.3.16.1

 . התנהגות בלתי ספורטיבית חמורה .9.3.16.2

לנזק, שלא בכוונה    באדם הגורמת ציוד    /  מחבט  /  פגיעה של כדור .9.3.16.3

 תחילה. 

 . לפגוע באדם אחר בכוונה תחילה  ניסיון .9.3.16.4

 .פגיעה פיזית .9.3.16.5

 במקרים כאמור יועמד השחקן לדין משמעתי. 
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התבטאות או כל פרסום שאינו הולם בכלל המדיות החברתיות ובכל מקום אחר,   .9.3.17

 של השחקן או מי מטעמו, בזמן תחרות או לפני התחרות או לאחר 

התחרות כנגד איגוד הטניס או מי מטעמו )עובד, מאמן, שופט, פקיד או כל נציג  

 במקרים כאמור יועמד השחקן לדין משמעתי.   –  אחר שמייצג את איגוד הטניס(

 

 ענישה לאחר התחרותעבירות ו .10
 עבירות:  .10.1

 התחרות. מתחם ב מלווה או  ו/ עבירה חמורה של שחקן   .10.1.1

 משחק או בגבולות אתר התחרות. לאחר ה התנהגות שאינה הולמת   .10.1.2

 עונשים:  .10.2

 אזהרה .10.2.1

 פסילה  .10.2.2

   דין משמעתילפסילה וזימון  .10.2.3

 Zero Pointer  –נישת פסילה ע –  פסילות .10.3

 בחישוב הממוצע.    לשחקן שנפסל בתחרות ארצית יוענש ב "אפס נקודות" שייכל .10.3.1

התחרויות הכי טובות   5לדוגמא: שחקן נפסל בתחרות ארצית, ייספרו לו  .10.3.1.1

 תחרויות    6. הממוצע יקבע על פי נקודות  0לממוצע ועוד תחרות עם 

 . ( 0תחרויות+  5)

שבועות עד שהנקודות עבור אותה תחרות    52תוקפו של העונש יימשך  .10.3.1.2
 ירדו לכלל השחקנים. 

 לא תהיינה אפשרות לערער על העונש ועל אורכו.  .10.3.1.3

"א .10.3.2 עונש של  יקבל  דוח  שחקן שנפסל בתחרות אזורית  נקודות" בכפוף להגשת  פס 

 פסילה שיועבר להחלטת ועדת נוער או מי שהוסמך מטעמה.
 

 ערעור על ענישה   .10.4

על ענישה שפסק בית הדין המשמעתי וזאת לא    , באמצעות מייל בלבד,  ניתן לערער .10.4.1

 ההודעה על עונשו.  מתן ימים מיום   7 - יאוחר מ 

 

 )הורים, מאמנים, חברים וכל אדם שמלווה את השחקן(: כללי התנהגות וענישה – מלווים      .11

 . , ומפרגנת פרופורציונלית , בצורה מלווים רשאים לעודד את השחקנים .11.1

 לא יתערב מלווה במהלך המשחק.  .11.2

בתחרויות הארציות למאמנים ולהורים אסור לפנות למשקיפים, בכל סוגייה ניתן לפנות למנהל   .11.3

 .שופט ראשיהתחרות בלבד/ 

 חל איסור לתת הוראות לשחקן בזמן המשחק.  .11.4

 אין לפנות לשחקן יריב בשום מקרה.  .11.5

 אין למחוא כף לפני סיום הנקודה.  .11.6

 אין להיכנס לתוך המגרש.  .11.7

 אין להורות לשחקן לעזוב את המגרש מכל סיבה שהיא.  .11.8

המגרש, .11.9 את  לעזוב  לשחקן  מותר  שבה  הפסקה  שיש   עם    לשוחח  למלווה  אסור  במידה 

 השחקן.             

בו   .11.10 למגרש  הקרוב  מאזור  מלווה  להרחיק  רשאים  משקיף  או  התחרות  מנהל  ראשי,  שופט 

 מתנהל המשחק. 
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יגרום לכך שעל השחקן   .11.11 נוהל    -   יופעל   אותו הוא מלווהמלווה אשר יתערב במהלך משחק 

 העונשים החל מאזהרה ועד פסילה. 
 

אוטומטית  יורחק    - בעל תפקיד בתחרות  כל    ינהג באלימות פיסית ו/או מילולית, כלפי מלווה ש .11.12

העמדתו בפני בית    ותישקל   מהתחרות הבאה החל  חודשים    3מתחרויות הנוער לתקופה של  

אותו    , שחקן המשתתףכנס לתחומי מיקום התחרות, הי. במידה והורה שהורחק  דין משמעתי

 יורחק באופן אוטומטי מהתחרות.    - הוא מלווה 


