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 2022עדכונים ושינויים מרכזיים בפעילות הסניורים לשנת 

 כללי

רוני שיפטן, מיקי זרגרי, ירון דיאמנט,    – וחברים    ועדת סניורים הכוללת את אבינועם בלוך כיו"ר

צוקרון   , שוקילפלר רני ,גרין רוני ,גרין אילן, גרטל דורוןמישל בינוביץ, יעקב פייבל, יעל ויטלה, 

למען קהילת הסניפועלת   הן בארגון הפעלת תחרויותובהתנדבות מלאה  והן  הסניורים    רים 

 ביצירת סט של נהלים לתפעול נאות של הפעילות.

ובינלאומיותהשנה   לאומיות  תחרויות  הכוללת  רבה  פעילות  רעננה/נתניה/מכבי   –   מתוכננת 

 ייתכן שיהיו שינויים )הוספה ו/ או הפחתה( בתחרויות.   עכו./ םצפון/קרית מוצקין/ירושלי

שבה רבים מחברי הקהילה משתתפים ומייצגים    21-יולי מתקיימת המכבייה החודש  במהלך  

 .את המדינה

 .אליפות העולם מתקיימת בארה"ב ובפורטוגל

 

 מטרה  

 :פתהשינויים המרכזיים בתקנון ובפעילות השוטהדגשים ולהציג לקהילת הסניורים את 

 פיון חדש למערכת רישום לתחרות )לוגליג(א ✓

 )פישוט שיטת הניקוד( 4סוגים עיקריים במקום   2מצום התחרויות ל צ ✓

 נוהל שינוי מועד משחק  ✓

 אי הופעה לתחרות  ✓

 

 יפיון מערכת רישום לתחרות א

נה  יפיא  בשיתוף וועדת הסניורים  האיגוד  הנהלת  –  מערכת הרישום הנוכחית אינה ידידותית

 מותאמת לצרכי הפעילות וידידותית יותר. מערכת חדשה

 .עד סוף השנהיישם את השינוי לכנית ותכוונה והה

 מרכזיים בתקנון  ה שינויים להלן ה

 ניקוד  –סוגי תחרויות 

פי  המטרה   .1 על  משחקיו  תוצאות  פי  על  השחקן  הישג  את  לשקף  היא  דרג בניקוד 

 הקטגוריה א/ב/ג. 

 ניקוד לתחרויות:  סוגי 2-ל 4-מ, צמצמנו על מנת לפשט את תהליך הניקוד .2

a.  תחרותITF/ /תחרויות במרכז ובפריפריה. – אליפות ישראל לאומית 

b.  כרגע רק אילת –תחרות לאומית קצרה. 

 

 

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


                           

 

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

                                    www.ita.co.il      Israel_Tennis     IsraelTennisAssociation      

 
 

2 

 

   אליפות ישראל  /  ITF/לאומיתתחרות  - 1דרגה 

 דרג ג' דרג ב' דרג א'  רות בתח מיקום

 30 60 120 1מקום 

 23 45 90 2מקום 

 15 30 60 3-4מקום 

 11 23 46 5-8מקום 

 8 15 30 9-16מקום 

 4 8 16 17-32מקום 

 

 

   קצרה תחרות לאומית  - 2דרגה 

 דרג ג' דרג ב' דרג א'  רות דרוג בתח

 24 48 96 1מקום 

 19 38 76 2מקום 

 12 24 48 3-4מקום 

 9 18 36 5-8מקום 

 6 12 24 9-16מקום 

 3 6 12 17-32מקום 

 
 גילאים 

 . 90+עד  18מתחיל בגילאים הסניורים  סבב .1

שחקן להשתתף בתחרויות    רשאיהתאריך הקובע את קבוצת הגיל בה    -  הגיל הקובע .2

 בינואר. 1 -במשך השנה הוא הגיל אליו יגיע השחקן במהלך אותה השנה החל מה 

  שחק בקבוצת הגיל י  2022  דצמברבחודש    45שחקן שימלאו לו      -  דוגמאל .א

 . 2022+ כבר החל מינואר  45של 

כל הנקודות שהשיג שחקן בקטגוריית גיל נמוכה יותר   -  עבר לקבוצת גיל חדשהמ .3

 ייזקפו לזכותו בעת מעבר לקטגוריית גיל גבוהה יותר. 

 

 דירוגים 

והניקוד שיקבל   שחקן ברמה א' בלבד הנרשם לתחרות יכול להירשם לגיל הנמוך מגילו .1

 שנים.   5כול    30%הצבתו בדירוג יורד ב  האישי אך הניקוד לצורך    בתחרות יזקף לגילו

נקודות והוא רוצה לשחק   100ויש לו    50ברמה א' והוא בן  שחקן      -  דוגמאל .א

 מהניקוד שלו.  30%מורידים לו  45אזי לצורך דירוגו בגיל  45בגיל 
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 ינוי מועד משחקש 

 מצב קיים  .1

של     "הרעשה ארטילרית"מיד עם פרסום ההגרלות והשיבוצים נפתחת עלינו   .א

או  אנשים שלא רשמו אילוצים כמו   שצריך, או שנולדו להם אילוצים חדשים 

 . שלא יכולנו בהכרח להתייחס לכל האילוצים שלהם

לה .ב יכול  לא  זה  מארגני מצב  על  אפשרי  בלתי  עומס  מטיל  כיוון שהוא  ימשך 

 .התחרות

 נוהל שינוי מועד משחק   –מצב חדש  .2

ככלל יש להימנע מבקשות לשינוי מועד משחק לאחר פרסום ההגרלה שכן הן   .א

מקשות על ניהול לו"ז תקין של התחרות. לשם הימנעות מהצורך לשינויי מועד  

לאחר קיום ההגרלה על השחקנים לפנות ככל הניתן את פרק הזמן    ,המשחק

לו"ז שתמנע  ושחקן מודע למגבלת  שבה אמורה להתנהל התחרות. במידה 

בתחרות מסוימים  במועדים  לשחק  בעת    ,ממנו  המגבלה  את  לציין  מחובתו 

ענות לכל  הימחויבות ל  ןאיץ אך  ייעשה מאמץ להיענות לאילו  .ך הרישוםתהלי

 האילוצים. 

 

    :נוהל בקשה לשינוי משחק  .ב

מועד   .1 איתו  ולתאם  היריב  לשחקן  לפנות  הכללים יש  עפ"י  חדש 

 הבאים:

 מועד המשחק הבאמ יחרוג מועד שינוי המשחק לא •

המגרשים אין לקבוע מועד בזמן המשחקים הרגילים שכן כלל   •

 משובצים

או   • אחר  במועדון  משחק  לקבוע  המארחניתן  שלא    במועדון 

בהתאם  זאת  המועדון.  ופעילות  התחרות  קיום    בשעות 

הבוקר  ההקצאת  ל בשעות  פנויים  מגרשים  המגרשים  כאשר 

 שאותם המועדון יפרסם  

שנקבע על  החדש  יש להודיע לשופט התחרות על המועד והמיקום    .2

בסיום המשחק יש    מנת שיאשר את הבקשה ויעדכן את המערכת. 

 בתוצאה ולקבל את מועד המשחק הבא   לעדכן את שופט התחרות

את מ .3 לשנות  מקרה שלא מתאפשר  המועד  בכל  אזי  ועד המשחק 

 המקורי קובע 
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לוקחים על עצמם את   – שחקנים שמעבירים משחק למועדון אחר   .4

ו במשחקם  שיפוט  לבעיות  ערעורים/תלונות  האחריות  יתקבלו  לא 

 בנושא 

 

 אי הופעה לתחרות 

ולא לא מגיע  שבה שחקן מגיע לתחרות והפרטנר מולו הוא צריך לשחק  קיימת תופעה   .1

ריכים לחזור הביתה צראינו מקרים ששחקנים מגיעים מרחוק ופשוט    –הודיע לאף אחד  

 מאוכזבים מאוד

 ציטוט התקנון בנושא .2

יש להימנע בכל דרך מאי הופעה למשחק בתחרות סבב הסניורים. במקרה של  .א

אי יכולת להשתתף בתחרות על השחקן להודיע לשופט הראשי ולשחקן היריב  

 יותרת של היריב. על אי יכולתו להגיע כדי למנוע נסיעה מ

מראש   .ב הודעה  ללא  לתחרות  יופיע  לא  אשר  להשתתף   – שחקן  יורשה  לא 

ם. במידה  יבתחרות הנוכחית כולל לא בזוגות ובתחרויות נוספות  למשך חודשי

תתכנס ועדת משמעת של האיגוד לדון    – ומקרה כזה יתרחש יותר מפעם אחת  

 בב המשחקים. בנושא ולקבל החלטה לגבי השעיה לתקופה ארוכה יותר מס

שחקן אשר לא יופיע לתחרות )בין אם הודיע או לא הודיע מראש( לאחר פרסום  .ג

 ההגרלות, לא יוחזר לו התשלום בגין ההרשמה. 

 

 

 
 

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

