
1 

 

  

  69482אביב, - תל 2רח' שטרית  בישראל איגוד הטניס 

   www.ita.co.il  כתובתנו באינטרנט:

 03-64994144 ':פקס  ,03-7735301מחלקת נוער  'טל

Israel Tennis Association Shitrit St. Tel Aviv  69482                  

Tel. 03-7735301 Fax 03-6499144 

Internet Site: www.ita.co.il 

E-mail Address: ita@ita.co.il 

  

 ועדת סניורים 

  2022נהלי תחרויות

 

 

 

 בישראל איגוד הטניס 

 סניוריםועדת 
 

 סניוריםתחרויות  נהלי

 

 
 

 

 

 2022מאי 

 

 

 

 

  



2 

 

  

  69482אביב, - תל 2רח' שטרית  בישראל איגוד הטניס 

   www.ita.co.il  כתובתנו באינטרנט:

 03-64994144 ':פקס  ,03-7735301מחלקת נוער  'טל

Israel Tennis Association Shitrit St. Tel Aviv  69482                  

Tel. 03-7735301 Fax 03-6499144 

Internet Site: www.ita.co.il 

E-mail Address: ita@ita.co.il 

  

 ועדת סניורים 

  2022נהלי תחרויות

 

 באיגוד הטניס בישראל  סניורים תחרויותנהלי 

 תוכן ענייניים 

 3 מבוא 

 4 הגדרות 

 הסניוריםתחרויות חלק א: מבנה 

 כללי  .1

 לוח התחרויות השנתי  .2

 פרסום לוח התחרויות  .3

 התחרות מבנה  .4

 רמת המשתתפים  .5

 הערכות לתחרות  .6

 תהליך הרישום לתחרות  .7

 ביצוע הגרלות ופרסומם  .8

5 

 שיטת חישוב הנקודות  - הדירוג הארצי חלק ב:  

 כללי  .1

 שיטת הניקוד  .2

 חישוב הנקודות לדרוג הארצי  .3

10 

 בחירת קטגוריה, גיל, ורמה  -  חלוקה לקטגוריות חלק ג':  

 בחירת קטגוריה  .1

 הגיל הקובע  .2

 לקבוצת גיל חדשה מעבר  .3

 רמת המשתתפים קביעת   .4

 חלוקת הקטגוריות לפי שנתוני לידה  .5

13 

   ניהול התחרות : דחלק  

 מהלך המשחק  .1

 שינוי מועד המשחק  .2

 אי הופעה למשחק  .3

 משחק ללא שופט ל  םנהלי .4

 עומסי חום ותנאי מזג אוויר קיצוניים  .5

 מצבים רפואיים  .6

 קוד לבוש לתחרויות  .7

 

16 

 וענישה נהלי משמעת חלק ה': 

 במהלך המשחק והתחרות עבירות  .1

 עבירות וענישה לאחר התחרות .2

 מלווים  .3

21 

 נספחים: 

 אליפות ישראל לסניורים .1

 קריטוריונים ונהלים   –השתתפות באליפות העולם לסניורים  .2

25 

26 



3 

 

  

  69482אביב, - תל 2רח' שטרית  בישראל איגוד הטניס 

   www.ita.co.il  כתובתנו באינטרנט:

 03-64994144 ':פקס  ,03-7735301מחלקת נוער  'טל

Israel Tennis Association Shitrit St. Tel Aviv  69482                  

Tel. 03-7735301 Fax 03-6499144 

Internet Site: www.ita.co.il 

E-mail Address: ita@ita.co.il 

  

 ועדת סניורים 

  2022נהלי תחרויות
 
 

 מבוא

 

 סניורים נהלי תחרויות  
מטעם איגוד הטניס    ות המתנהל  הסניורים תחרויות  להגדיר את כללי ניהול    ו נועד  סניורים תחרויות    נהלי

  , סניורים תחרויות הלפועל של    ן את ההתנהלות והכללים להוצאת   ים קובע   סניורים התחרויות    נהלי בישראל.  

על   לחובות שחלות  מפורשת  התייחסות  במהלך    ים המשתתפהשחקנים  לרבות  המתקיימות  בתחרויות 

 טניס. במסגרת איגוד ה השנה

פתוחה לכולם ומבוססת על הזכות להתחרות ללא כל אפליה.  במסגרת סבב הסניורים  ההרשמה לתחרות  

והתקנון  הסניורים התחרויות יתקיימו לפי תקנון סבב תחרויות   קוד ההתנהגות לשחקנים  , חוקי הטניס, 

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

 אכיפת החוקים ושיפוט במקום התחרות 
איגוד הטניס, במקום התחרות האחריות הראשונית תהיה של השופט    -   אכיפת התקנון היא באחריות 

, החלטות של  ו/או מי שמונה מטעם המועדון המארח  הראשי שמונה ע"י ועדת השיפוט של איגוד הטניס

  , לערעור. במקרים של התנהגות חריגה, אשר מובילה לפסילה השופט הראשי במקום התחרות אינן ניתנות  

 ניתן יהיה לכנס ועדת משמעת בה ניתן יהיה לדון בהחלטת השופט. 

 ו/או שופט שמונה ע"י המועדון.   ינוהלו ע"י שופט ראשי מטעם איגוד הטניס הסניורים כל התחרויות 

 מטרת התחרויות 

  דירוג   ולקבוע  ליצור  מנת  על  בארץסניורים  ה  שחקני  מיטב  מתחרים   בה  מסגרת  ליצור  היא  התחרויות  מטרת
מגוון    , לצרף  ולשלב שחקנים ושוחרי טניס מרחבי הארץ להמשיך ולעסוק בענף הטניס באמצעות  לאומי

 התחרויות השנתי של איגוד הטניס בישראל.   בלוח  מעוגנות אשר תחרויות תחרויות, ארציות ובינלאומיות 

 הסניורים תחרויות  נהלי מטרת 

וכלה    ,החל מרישום השחקנים לתחרויות  ,לקבוע את התהליכים שיש לקיים הסניורים  מטרת נהלי תחרויות  

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

לקבל על עצמם. כמו כן, מנחה את    מהווה מערכת של כללי התנהלות שעל השחקנים והאחראים עליהם 

הגותם ואופן  בעלי התפקידים הקשורים לניהולן של התחרויות ואשר לאורן עליהם לבחון ולשפוט את התנ

 התנהלותם.  

 נהלי התחרויות של ן  חשיבות  קיומ 
 

  במקום  יםבא   םאינ  שנהלים אלויובהר    התחרויות. במהלך  להבטיח סדר ומשמעת    ו נועדתחרויות  ה  נהלי

האתי    בישראל,  הקוד  הטניס  איגוד  הראויה של  והערכית  המקצועית  ההתנהגות  את  אלהמגדיר    א , 

התנהלות לא  להתמודד עם    ים ומסייע   יגוד לשרת את מטרות הא  איםבתחרויות  ה  נהלי .   אותו  מיםמשלי

   תקנון. וחריגה מכללי הנכונה 

 הטמעה ומחויבות לשיתוף פעולה 
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אלו כל    ים מחייב  נהלים  התפקידים    יםהמתחרהשחקנים  את  וממלאי 

שיאושרו ע"י  ולאחר   הסניורים ת הרשומים באיגוד. שינויים או תוספות יוכנסו לתקנון זה על פי המלצת ועד

 הנהלת איגוד הטניס. כל מונח או הגדרה נכללים גם בתקנון האיגוד ופירושו לפי הגדרתם בתקנון האיגוד. 

 

 

 הגדרות 

 הגדרות 

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

 הנהלת איגוד הטניס בישראל.   הנהלה: 

 

 של איגוד הטניס בישראל.  סניורים הועדת   ועדה:  

 

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

 אחד מהם יהיה       שחברי הועדה ובלבד   חמישה לקבלת החלטות יהיה                          

 יו"ר ועדה או ממלא מקומו.                         

 שמונה לתפקיד בהנהלת איגוד הטניס. הילת הסניורים  קחבר        יו"ר הועדה:

 

 עובד/ת הנמנה על עובדי איגוד הטניס וכפוף למנכ"ל האיגוד.     רכז/ת הועדה:             

 

ו/או שחקנית     : שחקן/ית              הרשומים  18-90בגילאים  שחקן  פעילים  +  כשחקנים  באיגוד הטניס 

 . אישור השתתפות להםבדיקה רפואית וניתן   וביצע ,  אייטניסלמו  בעבור יואשר ש 
 

ה : תחרויות  להלן(    תחרויותכלל  השנתיבמסגרת    המתקיימות )ראה  התחרויות   לפי    לוח 

 . התחרויותתקנון זה, בעונת                         

 

תחרות:   אספקת  מנהל  לרבות  התחרות  של  הכולל  הניהול  על  המארח  המועדון  מטעם   אחראי 

 האמצעים הנדרשים )מגרשים, תאורה, כדורים, שירותים, מקלחות ומזנון(.                       

     או שופט    ועדת השיפוטנציג  שופט מקצועי מוסמך )מחזיק בתעודת שופט( שמונה ע"י  שופט ראשי:     

 בתחרויות לאומיות   מטעם המועדון                     

 מחודש פברואר ועד דצמבר. גוד, י הנהלת האתקופה שנקבעה על ידי  : תחרויותעונת 
 

 : מסגרות התחרויות 
 

גילאי   בין  יכולים להשתתף הם  והשחקניות אשר  זכאים להשתתף בכל    90  –   18השחקנים  והם   ,

   (.ITFהלאומיות ועד לתחרויות בינלאומיות )התחרויות מסבב התחרויות 

       תחרות פתוחה לכלל   , (90עד גיל  18)מגיל   גברים ונשיםזוגות ליחידים ו לתחרויות    -לאומיות               
 . שחקנים הרשומים באיגודה                           

  – הרשומים באתר ה  התחרות פתוחה לשחקנים ( ITF)  זוגותלתחרויות ליחידים ו   -  בינלאומית            

ITF                                    /IPIN  90ועד גיל  30מגיל 

     הרשומים  הראשונים בקטגוריה השחקנים    8ל תחרות פתוחה   - סניורים אליפות ישראל ל           
 . גברים ונשים  – באיגוד                                                    
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 הסניורים תחרויות לק א: מבנה  ח

 כללי: .1

שבהן   1.1 הארץ  ברחבי  טניס  תחרויות  מקיים  בישראל  הטניס  איגוד  במסגרת   הפועל  הסניורים  סבב 

 משתתפים חברי הסניורים. 

והמקום בו יתקיימו במהלך    רמתן,  הסניוריםאת רשימת תחרויות  איגוד הטניס  חילת כל שנה יפרסם  בת 1.2

 . שנת הפעילות 

     LOGLIG - חקנים באתר איגוד הטניס במערכת היבוצע ע"י השהרישום לתחרויות  1.3

בתחרויות  1.4 להשתתפות  סף  באיגוד   -   תנאי  באפליקציית   חברות  ותשלום  )רישום   הטניס 

 ITENNIS-LOGLIG )  .ובדיקה רפואית תקפים עפ"י חוק הספורט 

 תקבענה קטגוריות בהתאם לקבוצות הגיל ורמת השחקנים.  סניוריםלכל תחרות  1.5

ביצוע  במועד  המפורסם באתר איגוד הטניס   קביעת המדורגים בתחרות תהיה בהתאם לדירוג הארצי  1.6

. בקטגוריה פתוחה על פי שיקול דעת של מנהל    ITFעפ"י תקנון    ITF, ובתחרויות  התחרות הגרלת  

 התחרות. 

סיום  1.7 שבוע  יעודכן  הארצי    דירוגה  סניורים  תחרות  לאחר  התחרות. בתוך  לתוצאות  הדרוג    בהתאם 

 הקובע לתחרות הינו זה המפורסם באתר ביום פתיחת ההרשמה.  

כל שחקן המשתתף בתחרות מתחייב לשפוט במידה שיתבקש. הנהלת התחרות רשאית לפסול שחקן   1.8

 שיסרב למלא חובה זו. 

 לוח התחרויות השנתי  .2

, תתכנס ועדת הסניורים  ( התחרויות השנתית )לא יאוחר מסוף חודש נובמברלקראת תחילת  עונת   2.1

 לדיון שנושאו תכנון וגיבוש לוח התחרויות השנתי. 

 סוגי תחרויות:   2לוח התחרויות יכלול  2.2

 אליפות ישראל   /ITF / לאומיות תחרויות   2.2.1

 . לאומיות קצרות  )אילת( תחרויות   2.2.2

 . לכל תחרות יקבע ניקוד בהתאם 2.2.3

 התחרויות פרסום לוח  .3

 . לוח התחרויות יפורסם באמצעי המדיה של איגוד הטניס: אתר האינטרנט, פייסבוק, לוגליג 3.1
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 מבנה התחרות .4

משתתפיההסניורים  תחרות   4.1 את  מזכה  האיגוד(  )להלן  הטניס  איגוד  במסגרת  בנקודות    הנערכת 

המוענקות בו, כמפורט  דרגות בהתאם לנקודות התחרות    2  - תחרות. תחרויות הסניורים מסווגות ל 

 : בתקנון שלהלן

 אליפות ישראל /ITFבינלאומית / תחרות סניורים לאומית –  1דרגה  4.1.1

 אילת   -קצרה  תחרות סניורים לאומית   –  2דרגה 4.1.2

 :  יותקטגור .5

 לטווח גילאים נרחב המחולק לקטגוריות גיל כר"מ:    הסניוריםנותן מענה באמצעות תחרויות    הסניוריםסבב    5.1
 שנים.  5+ כל 90ועד גיל    18החל מגיל  -  גברים  5.1.1
 שנים.  5+ כל 90ועד גיל  18החל מגיל  -  נשים  5.1.2
צעירים   5.1.3 לגיל    –  שחקנים  בתחרויות     יוכלו    18מתחת  חלק  קטגוריה   - ליטול     במסגרת 

 "הפתוחה" בתחרויות סבב הסניורים.  ותקרא  ' אד הוק' מיוחדת שתפתח        
 

 : ת המשתתפים רמ  5.2

המביאות לידי ביטוי את רמתו המקצועית וההישגים אותם    –רמות   מספרבכל קטגוריה יהיו   .3.2.1

 השיג השחקן המשתתף.  

 גברים  5.2.1.1

 גבוהה  - רמה א'  5.2.1.1.1
 בינונית  - רמה ב'  5.2.1.1.2
 נמוכה  - רמה ג'  5.2.1.1.3

 נשים 5.2.1.2

 גבוהה  - רמה א'  5.2.1.2.1
 נמוכה - רמה ב'  5.2.1.2.2

 הערכות לתחרות  .6

 מינוי צוות ניהול התחרות.  6.1
   ליישם את נהלי התחרויות ובכלל זה: ימונה צוות ניהול התחרות שתפקידו  לכל תחרות  6.1.1

 רישום לתחרות.  6.1.1.1
 ביצוע הגרלה.   6.1.1.2
 ניהול התחרות.   6.1.1.3
 הפצת סיכום ולקחים מרכזיים.   6.1.1.4

   : ורכב מבעלי התפקידים הבאיםיהצוות   6.1.2
בדרך כלל מהמועדון המארח; יפעל עפ"י הנחיות מסמך הקריטריונים    -  מנהל התחרות   6.1.2.1

 שהופץ ע"י איגוד הטניס.    סניוריםרויות לאירוח תח
 מגרשים, תאורה, טקס סיום וכד'.  -  התשתיות והאמצעים הנדרשיםאחראי על אספקת  6.1.2.2
מסייע בהרשמה לתחרות על בסיס פרסום התחרות במועדונו ובמועדונים באזור. כמו כן   6.1.2.3

האיגוד  ידי  על  למועדון  שיועברו  רשימות  בסיס  על  הטלפוני  למאמץ  משתתף  .  שותף 
 . )רשות( בהגרלה ובלוחות הזמנים 

   -  י ועדת הסניורים/נציג 6.1.2.4
    הסניוריםמפקח על ניהול התחרות וההגרלה בהתאם לתקנון  6.1.2.4.1

 ועוזר/מבקר לצוות הניהול.                   
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 סיוע ברישום, הרמת טלפונים ועוד  – מסייע בשלב הרישום  6.1.2.4.2
    לניהולה של התחרות.מגיע למועדון בזמן התחרות ובטכס הסיום ומסייע  6.1.2.4.3

                               

 שופט מוסמך מאיגוד הטניס:  - שופט ראשי  6.2
 ישובץ ע"י משבץ השופטים מטעם איגוד הטניס להלן משימותיו:  6.2.1

 מבצע את ההגרלות ולוחות הזמנים.  6.2.1.1
 מנהל התפעול המקצועי של התחרות.  6.2.1.2
 ם לתחרות. הסמכות הבלעדית והאחרונה בכל היבטי החוקה הרלוונטיי  6.2.1.3

 

 תהליך הרישום לתחרות  .7

 והוא כולל:  LOGLIG -ITENNISבאמצעות אפליקציית לתחרות מתבצע הרישום    7.1

 . למי שאינו חבר באיגוד  – רישום ותשלום באפליקציה   7.1.1
 . הזנת אישור רפואי בתוקף 7.1.2
 הזנת פרטים מלאים.  7.1.3
 קביעת הרמה.  7.1.4
בסיבוב הראשון אך אין מחויבות    בבקשות   הערות לשיבוץ למשחקים )ייעשה מאמץ להתחשב  7.1.5

 להתחשב בכל הבקשות של כל השחקנים(. 
יקבלו את    7.2 והודיעו על ביטול ההרשמה עד למועד פרסום ההגרלה  חברים שבצעו הרשמה לתחרות 

 התשלום בחזרה. 

ככלל לא יוחזר כספם למעט    – חברים שבצעו הרשמה והודיעו על ביטול השתתפותם לאחר ההגרלה   7.3
 בועדת הסניורים. חריגים שידונו  

 מם פרסוביצוע הגרלות ו .8

 ביצוע הגרלה לתחרות סניורים הינו מרכזי ומתבצע בהשתתפות צוות ניהול התחרות.  תהליך  8.1

 ימים לפני תחילת התחרות.  3להגרלת היחידים יקבע תאריך לפחות  8.2

היחידים. במקרה  עפ״י החלטת צוות ניהול התחרות, ניתן לבצע את הגרלת הזוגות במקביל להגרלת   8.3
 כזה נדרש לוודא כי הפרסום לשחקנים מבהיר את הנ״ל. 

   : ההכנות להגרלה מתבצעות ע"י השופט הראשי של התחרות וכוללות 8.4

 איסוף השמות, קביעת המדורגים והפרדתם לקטגוריות.  8.4.1

 הכנסת השמות למערכת המחשב.  8.4.2

   -  צרוף קטגוריות בתחרות  8.5

 לנשים.          3-שחקנים לגברים ו  8של מינימום    בניית קטגוריות בתחרות מתבססת על רישום 8.5.1

שחקניות    3-שחקנים לגברים ו  8  -צרוף קטגוריות אפשרי רק לגבי קטגוריה שנרשמו בה פחות מ 8.5.2
לשופט    –בנשים וזאת  עפ"י החלטת השופט הראשי בתאום עם מנהל המועדון. למען הסר ספק  

ר שהתייעץ עם מנהל התחרות.  הראשי הסמכות האחרונה לקבוע את איחוד הקטגוריות לאח
 (.  ITFעפ"י תקנון  - ג' בלבד. ברמה א' - )איחוד הקטגוריות מתייחס לרמות ב' ו

   קביעת המדורגים 8.6

 פי הדירוג הארצי. -מספר המדורגים ומיקום הצבתם בהגרלות ייקבע על 8.6.1

התחשבות   8.6.2 הארצי.  ואח"כ  הבינלאומי  דירוגם  פי  על  יקבעו  המדורגים  הפתוחה  בקטגוריה 
דרוג   חשיבותם:  סדר  לפי  הבאים,  דרוג       ATP/WTAבדרוגים   לנוער    ITF /TEבינ"ל, 

 ( ודרוג לאומי.  300)עד מקום 
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 . ITFה   מספר מדורגים, מיקומם והצבתם בתחרות בקטגוריה, נתונה בהתאם לתקנון  8.6.3

 שחקן ברמה א' בלבד הנרשם לתחרות יכול להירשם לגיל הנמוך מגילו והניקוד שיקבל בתחרות   8.6.4

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

נקודות בדירוג הארצי בגילו והוא רוצה   100ויש לו    50והוא בן    שחקן ברמה א  – לדוגמא   8.6.4.1
 שנים מתחת לגילו   5כול  30%הניקוד ירד לו ב  – 45לשחק בגיל 

 

 ביצוע ההגרלה    8.7

ועדת   8.7.1 ונציג  התחרות  מנהל   , ראשי  שופט  בהשתתפות  המחשוב  במערכת  תתבצע  ההגרלה 
 הסניורים )אופציונלי(. 

 : ההגרלה ביצוע  תהליך  8.7.2

 הכנסת המדורגים.  8.7.2.1

 ביצוע ההגרלה במחשב   8.7.2.2

 הפקת פלט במדפסת.  8.7.2.3

 ויחתמו ע"י צוות ניהול התחרות. תוצאות ההגרלה יבדקו  8.7.3

הראשי לשבצו  אם עקב טעות של הנהלת התחרות לא הוכנס משתתף להגרלה, רשאי השופט   8.7.4
                                       בקטגוריה הרלוונטית.בתחרות אם ימצא דרך מתאימה, זאת עד פתיחת המשחקים 

 תכנון לוח המשחקים  8.8

שהוקצתה ע"י  השופט הראשי יקבע את תכנון לוח הזמנים לתחרות בהתאם לכמות המגרשים   8.8.1
 מנהל התחרות ומגבלות השיבוץ שפרטו משתתפי התחרות בעת הרישום. 

 שעות התחרות הרשמיות הינן:  8.8.2

 . 21:30. משחק אחרון יתוכנן לא יאוחר מ   17:00המשחקים יחלו לא לפני  - ימי חול  8.8.2.1
 . 17:30בבוקר. משחק אחרון יתוכנן לא יאוחר מ  10:00לא לפני  המשחקים יחלו  - סופ"ש  8.8.2.2
המועד   8.8.2.3 חול    - חול  לפני    - ימי  לא  יחלו  לא    . 14:00המשחקים  יתוכנן  אחרון   משחק 

 . 21:30יאוחר מ 
 . 08:00יחלו החל מהשעה ביום משחקי הגמר המשחקים  8.8.2.4

 :זמינות שופט התחרות 8.8.3
 כדלקמן:  ווטסאפ/להודעות סמס שופט התחרות יהיה זמין בטלפון/יגיב  8.8.3.1

 . 16:00-19:00כל יום בין  –בימים לאחר ההגרלה ועד למועד תחילת התחרות  8.8.3.1.1
התחרות   8.8.3.1.2 בין    – בימי  חול,  בין  21:00עד    15:00בימי  שישי  בימי   .8:30-15:00  ,

 . 8:30-18:00ובשבתות בין 
מחייב את השופט הראשי    אינו   - שנשלח לשופט הראשי    ווטסאפ /הבהרה: סמס 8.8.3.1.3

חזרה שקיבל את ההודעה ואת תשובתו.  ווטסאפ  /לאחר שהשופט הראשי מאשר בסמס  אלא  
ו/או ליצור קשר    ווטסאפ /שחקן מחויב לקבל אישור של השופט הראשי לבקשות/הודעות בסמס 

 טלפוני עם השופט במידה ולא קיבל מענה בשעות הנ"ל. 
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 פרסום התחרות   8.9

 האינטרנט לוח המשחקים ולוחות הזמנים יפורסמו באתר  8.9.1

מרגע פרסום התחרות רק השופט הראשי מוסמך לתת מידע על המשחקים ואין לפנות למועדון    8.9.2
 המארח או לחברי ועדת סניורים אחרים. 

ניתן לעשות זאת מול השופט הראשי,    – במידה ושחקנים מבקשים לערער על הדרוג בהגרלה   8.9.3
ה תישאר כפי שהיא.  ההגרל  - . לאחר מועד זה  שעות בלבד מרגע פרסום ההגרלה   24תוך  

 הדרוגים הינם עפ"י קובץ הדרוגים המפורסם באתר איגוד הטניס ביום ביצוע ההגרלות. 

פרסום ההגרלה   8.9.4 עם  הראשון  מועד משחקם  את  לברר  לתחרות  שנרשמו  באחריות השחקנים 
 באינטרנט. 

שחקנים היורדים מהמגרש, באחריותם לקבל מהשופט הראשי את לוח הזמנים למשחק הבא   8.9.5
 שלהם. 

 

   :סיום התחרותטקס  .9

גביעים   הסניורים תחרויות  סיום  ב 9.1.1 חלוקת  טקס  ש.  יערך  מאוד  במקומות רצוי  שזכו    השחקנים 
 נוכחים בטקס. לטקס יוזמנו:  יהיו ראשונים ושניים 

 יו"ר איגוד הטניס  9.1.1.1
 מנכ"ל איגוד הטניס  9.1.1.2
 מנהל מקצועי איגוד הטניס  9.1.1.3
 יו"ר ועדת הסניורים  9.1.1.4
 רכז ועדת הסניורים  9.1.1.5
 ספונסרים.  9.1.1.6

   –הגרלות פרסים  9.1.2

 מנהל התחרות ינהל את ההגרלות.  9.1.2.1
 יכולים לזכות בפרסים רק נוכחים פיזית בטכס הסיום וכן דתיים שזכו במקומות ראשון/שני.  9.1.2.2
לרשימת משתתפי ההגרלות יכנסו כול הזוכים במקומות    -על מנת לקצר את טכס ההגרלות  9.1.2.3

 ראשונים ושניים. 
באחריות    –תחרות שלא זכו בגביעים אבל באו לטכס הסיום  בנוסף יכנסו להגרלה  משתתפי ה 9.1.2.4

 מנהל התחרות להכריז מידי פעם על הצורך להירשם להגרלות לאלו שלא זכו בגביעים. 
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 שיטת חישוב הניקוד  -הדרוג הארצי ': בחלק 

 : כללי .1

אישיות שניתנו לו על פי תוצאותיו בתחרויות    רשימת שחקנים בעלי נקודות דירוגלכל קטגורית גיל   .1.1

ביותר    התחרויות  5הניקוד מ  , כאשר השחקן בעל  השנתיות וכך הלאה    מדורג  הינוהגבוה  ראשון 

ביותר    1או יותר שחקנים, יתועדף השחקן אשר הגיע למקום    2במידה ויש שוויון בין    בסדר יורד.

 ך הלאה. וכ 2מקום  –  ןתחרויות מהאחרים, ובמידה ויש שוויו 

 לכל תחרות סניורים תקבענה קטגוריות בהתאם לקבוצות הגיל ורמת השחקנים.  .1.2

קביעת המדורגים בתחרות תהיה בהתאם לדירוג הארצי המפורסם באתר איגוד הטניס במועד ביצוע   .1.3

. בקטגוריה פתוחה על פי שיקול דעת של מנהל    ITFעפ"י תקנון    ITFהגרלת התחרות, ובתחרויות  

 התחרות. 

יעודכן בתוך שבוע בהתאם לתוצאות התחרות. הדרוג  .1.4 סניורים הדירוג הארצי  סיום תחרות    לאחר 

 הקובע לתחרות הינו זה המפורסם באתר ביום פתיחת ההרשמה.  

 : שיטת הניקוד .2

 בכל תחרות סניורים יזכו המשתתפים בנקודות תחרות בהתאם לתוצאותיהם האישיות כר"מ:  .2.1

 

 

   אליפות ישראל /ITF/תחרות לאומית  -  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 
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 : הארצי  חישוב נקודות הדרוג  .3

 
   -התקופה הקובעת   .3.1

שנה אחורה     התקופה הקובעת היא התחרויות האחרונות אשר התקיימו בסבב הסניורים  .3.1.1

דורסת את הניקוד של אתה   )ללא כפילות, כלומר כל שנה תחרות מסוימת  ממועד התחרות 

 תחרות בשנה הקודמת ללא קשר למועד התחרות המדויק. תחרויות חדשות יתווספו לסבב(.  

בסיום תחרות סניורים קובעים את נקודות הדירוג האישי לגבי כל  שחקן שהשתתף בתחרות    – הבהרה  

כלל עמודת הדירוג הארצי של התחרות המקבילה  ומעדכנ ומוחקים את  ים את הדירוג הארצי בהתאם 

 שהתקיימה שנה קודם לכן. 

   -  חישוב הנקודות ליחידים/זוגות .3.2

אישיות שניתנו לו על פי תוצאותיו בתחרויות    רשימת שחקנים בעלי נקודות דירוגלכל קטגורית גיל   .3.3

וכך הלאה    מדורג  הגבוה ביותר של    חרויות הת  5הניקוד מ  , כאשר השחקן בעל  השנתיות ראשון 

ביותר    1או יותר שחקנים, יתועדף השחקן אשר הגיע למקום    2במידה ויש שוויון בין    בסדר יורד.

 וכך הלאה.  2מקום  –  ןתחרויות מהאחרים, ובמידה ויש שוויו 

על מנת לוודא  מינימלי   על מנת לקבל ניקוד בתחרות יש לנצח סיבוב אחד )שחקן יקבל ניקוד  .3.3.1

   שהוא ישתתף בתחרות(

 נחשב ניצחון   -WOלא נחשב ניצחון.  - BYEהבהרה:  .3.3.2

 על מנת שנדע ששיחק בתחרות  – נקודה  1שחקן שהפסיד במשחקו הראשון יקבל  .3.3.3

על מנת שנדע שנרשם    – נקודה    0.1שחקן שרשום בהגרלה ופרש לפני משחקו הראשון יקבל   .3.3.4

 לתחרות 

 חלוקה לקטגוריות  .3.4
 : )בכפוף לכמות השחקנים(  הבאות בקטגוריות יערכו   יחידים/זוגות  סניורים   תחרויות .3.4.1

 

      גברים:
 רמה א'.יחיד    פתוחה               

 ג'.  ,ב' +רמות א',18-24 יחיד 
 ,. 'ג ב', +     רמות א',25יחיד     

 . +     רמות א', ב', ג'30 יחיד 
 '. רמות א', ב', ג +  35 יחיד   
 . רמות א', ב', ג' +40 יחיד   
 . רמות א', ב', ג' +45 יחיד   
 . רמות א', ב', ג' +50 יחיד   
 . רמות א', ב', ג' +55 יחיד   
 .רמות א', ב' +60 יחיד   
 .רמות א', ב' +65 יחיד   
 .+     רמות א', ב'70     יחיד  
 .ב' ,רמה  א'   +   75   יחיד     
 .רמה א'     + 80     יחיד  

 .רמה א' +     85   יחיד                    
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  .רמה א'    +   90    יחיד                  

 
 זוגות פתוחה   רמה א'              

 ב'.  + רמות א',18-24זוגות             
  ב'. א', +     רמות25     זוגות        
 .+     רמות א', ב'35    זוגות                

 . +     רמות א', ב'45 זוגות    
 . +     רמות א', ב'55 זוגות  

 . +     רמות א, ב'65    זוגות                
 .+     רמה א'75     זוגות
 .+     רמה א'85     זוגות

 
  : נשים

  רמה א'.    יחיד   פתוחה                  
 + רמות א', ב'18-24   יחיד                   

 ב'. רמות א',    +25       יחיד                
 ב'. +    רמות א',30יחיד                       

 +     רמות א', ב'35 יחיד   
 +     רמות א', ב'40    יחיד                  

 +     רמות א', ב'.45   יחיד   
 +     רמות א', ב'. 50 יחיד   

 +     רמות א', ב'.55   יחיד   
 +     רמות א', ב'. 60 יחיד   

 +     רמות א', ב'.65  יחיד   
 +     רמה א'.70   יחיד   

 רמה א'. +75 יחיד 
 רמה א'. +  80 יחיד 

 .+     רמה א'85    יחיד                   
   .+     רמה א' 90  יחיד   

 
 ב'.  + רמות א',18-24זוגות             
 ב'.  +     רמות א',25זוגות             
 .+     רמות א', ב'35    זוגות                

 . +     רמות א', ב'45 זוגות    
 . +     רמות א', ב'55 זוגות  

 . +     רמות א, ב'65    זוגות                
 .+     רמה א'75     זוגות
 .+     רמה א'85     זוגות

 
 נשים/גברים: 

 +   רמות א', ב'. 18-24זוגות מעורבים               
 ב'. +   רמות א',25זוגות מעורבים  
 +   רמות א', ב'.35זוגות מעורבים  
 +   רמות א', ב'.45זוגות מעורבים  
 +   רמות א', ב'.55זוגות מעורבים  

 +   רמות א', ב'.65מעורבים  זוגות 
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 בחירת קטגוריה גיל ורמה  -חלוקה לקטגוריות ': גחלק 
 

 : גיל ורמה, בחירת קטגוריה  .1
 

  - בחירת קטגוריה .1.1
 ככלל כל שחקן ישחק בקטגוריית גיל ורמה המתאימה לגילו ורמתו המקצועית.  .1.1.1
מרמת לחברי הסבב המדורגים ברמה א' בלבד, החושבים שרמתם המקצועית גבוהה   .1.1.2

השחקנים בקטגורית הגיל שלהם רשאים לשחק בקטגוריית גיל צעירה יותר. שחקנים 
 אלו יקבלו ניקוד בקטגוריית הגיל המקורי שלהם.

שחקן,  .1.1.3 קשר    כל  בסניורים    ולדירוגללא  בתחרויות    -הישראלי  לשחק   ITFרשאי 
SENIORS    אלו בארץ בהתאם לטבלת הניקוד של תחרויות    בארץ  ולצבור ניקודבארץ

 . ITF -וכן ניקוד בינלאומי על פי תקנון ה
 

 - הגיל הקובע  .1.2
השנה שחקן להשתתף בתחרויות במשך    רשאיהתאריך הקובע את קבוצת הגיל בה   .1.2.1

 בינואר. 1 -הוא הגיל אליו יגיע השחקן במהלך אותה השנה החל מה
+   45של    שחק בקבוצת הגיל  י   2022  דצמברבחודש    45שחקן שימלאו לו      -  דוגמאל .1.2.2

 . 2022כבר החל מינואר 
 

כל הנקודות שהשיג שחקן בקטגוריית גיל נמוכה יותר ייזקפו    -  עבר לקבוצת גיל חדשהמ .1.3
 . לזכותו בעת מעבר לקטגוריית גיל גבוהה יותר

 
 משחקי זוגות  .1.4

 הרישום לקטגוריית גיל במשחקי הזוגות נקבע לפי הגיל הצעיר מבין בני הזוג.  .1.4.1
אזי הרישום לזוגות יהיה בקטגוריה   46והשני בן    35אחד מבני הזוג הינו בן    –  לדוגמא

35 . 
 הרישום לרמה המקצועית נקבע ע"י הרמה המקצועית הגבוהה של אחד מבני הזוג. .1.4.2
יהיה ברמה  אחד מבני הזוג משחק ביחידים ברמה א' אזי הרישום לזוגות  –לדוגמא  .1.4.3

 א'.
תף בכל תחרות בקטגוריית גיל צעירה מגילו גם  במשחקי זוגות רשאי שחקן להשת  .1.4.4

השנה. במשך  בכך  יתמיד  לא  כזה    אם  לזכותו   –במקרה  ייחשב   שיקבל  הניקוד 
 בקטגוריית הגיל המקורי שלו.

 
 ת המשתתפים רמקביעת  .1.5

 גברים  -קביעת רמה  .1.5.1
בכל קטגוריית גיל, ייספרו מספר השחקנים אשר להם דרוג רלוונטי  בקטגורית   .1.5.1.1

 גיל זו.  
 לאחר ספירת כמות השחקנים הרלוונטיים בקטגוריית גיל: .1.5.1.2

חייבים לשחק   -המדורגים עליונים    - רבע מכמות השחקנים בקטגוריה   .1.5.1.2.1
 ברמה א בתחרות הקרובה.

יכול לבחור האם לשחק ברמה א    -הרבע השני של השחקנים בקטגוריה  .1.5.1.2.2
 .או ברמה ב בתחרות הקרובה

 '.חייב לשחק ברמה ב – הרבע השלישי של השחקנים בקטגוריה  .1.5.1.2.3
יכול לבחור האם לשחק ברמה    –הרבע האחרון של השחקנים בקטגוריה   .1.5.1.2.4

 'ב או ברמה ג
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 דוגמא: .1.5.1.3

שחקנים בעלי דרוג ששיחקו מעל תחרות אחת   80ישנם    35אם בקטגוריית גברים  
 אזי:  –

 חייבים לשחק ברמה א בתחרות הקרובה 1-20שחקנים  .1.5.1.3.1
ב  21-40שחקנים    .1.5.1.3.2 ברמה  או  א  ברמה  לשחק  אם  לבחור    יכולים 

 בתחרות הקרובה
 חייבים לשחק ברמה ב בתחרות הקרובה 41-60שחקנים  .1.5.1.3.3
ג    61-80שחקנים   .1.5.1.3.4 ברמה  או  ב  ברמה  לשחק  אם  לבחור  יכולים 

 בתחרות הקרובה
 ישחק ברמה שתקבע ועדת הסניורים. נמוך  שחקן המוכר כחזק והינו בעל ניקוד   .1.5.1.4

 
 נשים  –קביעת רמה  .1.5.2

 נשים בקטגוריה.  3קטגוריות נשים יאוחדו במידה ויש פחות מ  .1.5.2.1
 חלוקת רמות .1.5.2.2

 רמה ב'  .1.5.2.2.1
הרישום לרמה בתחרויות הנשים הינו על פי טבלת הדירוג לנשים   .1.5.2.2.1.1

 בעמודת הרמה.
שחקניות אשר רמתן נמוכה באופן משמעותי רמה ב' הינה עבור   .1.5.2.2.1.2

משאר השחקניות בקטגוריית הגיל הרלוונטית. האפשרות לשחק 
ברמה ב' תינתן לשחקניות העונות על אחד מהקריטריונים הבאים 

 לפחות:
בשנה   .1.5.2.2.1.2.1 לראשונה  הסניורים  בתחרויות  שמשחקת  שחקנית 

 .הנוכחית )לא שיחקה בשנה הקודמת כלל(
ז .1.5.2.2.1.2.2 בגין  עלתה  א' שחקנית אשר  ברמה  לשחק  ב'  ברמה  כיות 

תהיה   – תחרויות לא ניצחה אף משחק ברמה א'    2ובמהלך  
 .רשאית לחזור לשחק ברמה ב'

 
 רמה א' .1.5.2.2.2

רמה א' הינה רמת ברירת המחדל עבור כל השחקניות, למעט אלו   .1.5.2.2.2.1
העונות על ההגדרה של משחק ברמה ב' לעיל, החל מהתחרות 

 הראשונה של כל שנה. 
אחת או שזכתה במקום שני במהלך   שחקנית אשר ניצחה תחרות .1.5.2.2.2.2

 '.השנה ברמה ב' מחויבת לעבור לרמה א
 
 
 רישום לרמה לא נכונה  .1.5.3

 האחריות על רישום לרמה הנכונה במהלך כל השנה חלה על השחקן. .1.5.3.1
ולוודא    חובה עליו להתקשר לרכזת הסניורים  -במידה ולשחקן יש התלבטות   .1.5.3.2

 לאיזו רמה עליו להירשם.  
 שחקן אשר נרשם לרמה לא נכונה בתחרות מסוימת: .1.5.3.3

יתוקן על ידי השופט הראשי, ולא   -במידה והדבר יתגלה לפני ההגרלה   .1.5.3.3.1
 נדרש להודיע לשחקן על השינוי. 

השחקן יפסל מיידית ולא   -במידה והדבר יתגלה לאחר ביצוע ההגרלה   .1.5.3.3.2
יורשה לשחק בתחרות, ודמי רישום לא יוחזרו לו. השחקן רשאי להגיש 

ל דמי  ובקשה  על  להחזר  הוועדה  רכזת  באמצעות  הסניורים  ועדת 
 התחרות. 
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   –חריגים  .1.5.4

 
על אף האמור לעיל רשאית ועדת סניורים לשנות את רמת השחקנים על פי  .1.5.4.1

 דוח חריגים לתחרות. ולאחר התייעצות ובלבד שתוציא בקשתם
 

 
 דגשים בנושא קטגוריות ורישום:  .3.4.2

השופט הראשי בלבד הוא    ,בחלוקת הקטגוריות בתחרויות הסניורים השונות .3.4.2.1
עבור קטגוריות ב'    הסמכות האחרונה לחלוקת קטגוריות היחידים והזוגות

 ג' יחידים ועבור כל הקטגוריות בזוגות.  -ו 
  ITFהיא עפ"י נהלי    איחוד קטגוריות, עבור רמה א' יחידים  30החל מגילאי   .3.4.2.2

 לא יבוצע איחוד.  -נשים מהווה קריטריון לקטגוריה  3 -. לנשים בלבד בלבד
במקביל לרישום   IPIN  שחקן אחראי לרישום שלו באתר ה   -  ITFבתחרויות    .3.4.2.3

לוודא באתר ה )עליו  הימצאותו ברשימת השחקנים   ITFבאתר האיגוד  את 

 לתחרות(.
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 ניהול התחרויות ': ד חלק 

 

 : מהלך המשחק ולוחות זמנים  .1

 (. ITF - יתנהלו על פי חוקת הטניס הבינלאומית ) חוקת ה  ים המשחק .1.1

  אפליקציית   באמצעות ומפורסמים    ו/או מנהל התחרות   לוחות הזמנים נקבעים על ידי השופט הראשי  .1.2

Loglig  ,  .האיגוד התחרות.  ובאתר  במהלך  הזמנים  בלוחות  שינויים  שנמסרו  יתכנו  בקשות 

בהרשמה יילקחו בחשבון במידת האפשר, אך שחקנים אשר נרשמים לתחרות מחויבים לזמינות  

 מלאה במהלך כל ימי התחרות! 

 . בתוך כך: ככלל יש לכבד את התחרות ואת המתמודדים ולהגיע בזמן  -  איחור למשחק  .1.3

 דקות לפני תחילת המשחק ולהודיע על ההגעה.   15דלפק התחרות יש להגיע ל .1.3.1

דק' יפסיד את המשחק . במקרים חריגים תינתן לשופט הראשי בלבד   30מאחר מעל   .1.3.2

בתחרות. להמשיך  המאחר  לשחקן  לאפשר  תחת    האפשרות  בתחרות,  הראשי  השופט 

יכול להחליט על דחיית המשחק בכמה שעות או ליום אח ר בכפוף  הנסיבות המתאימות, 

 למגבלות לו"ז התחרות. 

 . שחקנים דתיים מחויבים לציין זאת בעת ההרשמה לכל תחרות .1.4

יחידים אחד      -ם  משני משחקישחקן לא יחויב לשחק ביום אחד יותר    -  מספר משחקים ביום אחד .1.5

 ומשחק זוגות אחד, או שני משחקי זוגות. משחקי תנחומים אינם נספרים בכמות משחקים. 

משחקים באותו יום במידה ולו"ז התחרות יחייב    3קטגוריות שונות יחויב לשחק    3שחקן הרשום ל   .1.6

 זאת עפ"י החלטת השופט הראשי בלבד. 

)גשמים(משחק שלא הסתיים   .1.7 ע"י השופט  ויחודש    ייעצר  עקב תנאי מזג האוויר  במועד שיקבע 

   הראשי/מנהל המועדון.

 שינוי מועד משחק  .2

ככלל יש להימנע מבקשות לשינוי מועד משחק לאחר פרסום ההגרלה שכן הן מקשות על ניהול   .2.1

לאחר קיום ההגרלה על    ,לו"ז תקין של התחרות. לשם הימנעות מהצורך לשינויי מועד המשחק

השחקנים לפנות ככל הניתן את פרק הזמן שבה אמורה להתנהל התחרות. במידה ושחקן מודע  

מחובתו לציין את המגבלה בעת    ,למגבלת לו"ז שתמנע ממנו לשחק במועדים מסוימים בתחרות

 מחויבות של התחרות לענות לכל האילוצים.  ןאך אי   ,תהליך הרישום 

    : ה לשינוי משחקלהלן פירוט נוהל בקש  .2.2

יש לפנות לשחקן היריב ולתאם איתו מועד שאינו עובר את מועד המשחק הבא, כמו כן אין   .2.2.1

לקבוע מועד בזמן המשחקים הרגילים שכן כלל המגרשים משובצים ועל כן ניתן לקבוע  

במועדון המארח    משחק במועדון אחר או בזמן שהתחרות לא  מתנהלת, למשל בבקרים

 הקצאת מגרשים בשעות הבוקר כאשר המגרשים פנויים. עם המועדון פרסם 

יש להודיע לשופט התחרות על המועד והמיקום שנקבע על מנת שיאשר את הבקשה    .2.2.2

בסיום המשחק יש לעדכן את שופט התחרות בתוצאה ולקבל את    ויעדכן את המערכת. 

 מועד המשחק הבא. 

 בכל מקרה שלא מתאפשר לשנות את מועד המשחק אזי המועד המקורי קובע.   .2.2.3

לוקחים על עצמם את האחריות לבעיות שיפוט    –שחקנים שמעבירים משחק למועדון אחר   .2.2.4

 במשחקם ולא יתקבלו ערעורים/תלונות בנושא.  
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 אי הופעה לתחרות  .3

יש להימנע בכל דרך מאי הופעה למשחק בתחרות סבב הסניורים. במקרה של אי יכולת להשתתף   .3.1

בתחרות על השחקן להודיע לשופט הראשי ולשחקן היריב על אי יכולתו להגיע כדי למנוע נסיעה  

 מיותרת של היריב.  

הנוכחית כולל  לא יורשה להשתתף בתחרות    – שחקן אשר לא יופיע לתחרות ללא הודעה מראש   .3.2

  – ם. במידה ומקרה כזה יתרחש יותר מפעם אחת  ילא בזוגות ובתחרויות נוספות  למשך חודשי 

תתכנס ועדת משמעת של האיגוד לדון בנושא ולקבל החלטה לגבי השעיה לתקופה ארוכה יותר  

 מסבב המשחקים. 

)בין אם הודיע או לא הודיע מראש( לאחר פרסום הה .3.3 יופיע לתחרות  גרלות, לא  שחקן אשר לא 

 יוחזר לו התשלום בגין ההרשמה.  
 

 נהלים למשחק ללא שופט  .4

כנהוג  , על מנת ליצור גישה אחידה בין משחקים ותחרויות  טים ללא שופיתקיימו  משחקים  ה  ככלל .4.1

בכל העולם ישמרו הכללים המצורפים. מכיוון שבאופן טבעי מספר בעיות עלולות להתעורר במהלך  

בסביבת המגרשים למקרה בו שחקנים יצטרכו    יהיה הראשי  משחק ללא שופט חשוב שהשופט  

להחליט   יכול  הראשי  השופט  בעיות.  לפתרון  או    לשפוטאותם  המגרש  בתוך  משחקונים  מספר 

כשופט כיסא במידה והנסיבות מצריכות    שתתפים במקרה הצורך יכול להחליט להשתמש באחד המ

 ומאפשרות.  

 המגרש שלו. כל שחקן אחראי על כל הקריאות בצד  .4.2

" חייבות להיעשות מידית לאחר נחיתת הכדור ובקול רם מספיק כדי שהיריב  OUTכל קריאות " .4.3

 ישמע. 

 במקרה ויש ספק בקריאה, ייתן השחקן את יתרון הספק לשחקן היריב.  .4.4

" בטעות, ולאחר מכן מבין שהכדור היה טוב, הנקודה תשוחק שוב, אלא  OUTאם השחקן קורא " .4.5

 מוקדם יותר באותו משחק.  תיקן את עצמוהשחקן אם ה מנצחת או אם כן הייתה זאת חבט

 באחריותו של המגיש לקרוא את התוצאה בקול רם לפני תחילתה של כל נקודה.  .4.6

קריאות של השחקן היריב, הוא רשאי לקרוא לשופט  האו    תחלטוהשחקן אינו מסכים עם ההאם   .4.7

 ראשי/משקיף. 

ש לפי חוק הפרעה לשחקן היריב או/ו לפי תקנון  שחקנים שלא יעמדו בהוראות הנ"ל עלולים להיענ .4.8

 התנהגות בלתי ספורטיבית. 

(, הפרעה  not upקריאות אחרות: במידה ואין הסכמה בין השחקנים במקרים כמו קפיצה כפולה ) .4.9

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

 מקורה תשוחק נקודה חוזרת. בתקרה של מגרש 

ורואה   .4.10 בתוכו  עומד  או  למגרש  ושופט שנמצא מחוץ  במידה  באופן מובהק:  נכונה  לא  קריאה 

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 בקיאה באופן מובהק הוא עלול להיענש תחת סעיף התנהגות בלתי   .4.11

שאינם מעורבים יתר על המידה במשחקים, בשימוש בחוק הפרעה  ספורטיבית. על השופטים לוודא  

מכוונת ובמתן עונשים על קריאות לא מדויקות ובכל אופן על שופט המתקן קריאה של שחקן להיות  

 בטוח מעבר לכל ספק שקריאתו של השחקן אינה נכונה. 

דריך את  על מנת להימנע מוויכוחים ואי הסכמות לגבי התוצאה כמה שאפשר על השופטים לה .4.12

השחקנים להשתמש בלוח תוצאות )באם נמצא במגרש(, לבדוק את התוצאות במגרשים באופן  
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תדיר ובמידת הצורך להורות על השחקנים לקרוא את התוצאה  

בקול רם בסוף כל נקודה )בעיקר בגילאים נמוכים(, בנוסף אם ידוע לשופט מאיזה צד כל שחקן  

 לעזור בפתרון המחלוקת.   התחיל את המשחק ומה בחר בהגרלה זה עלול

 תיקון טעויות:  .4.13

כעיקרון, כאשר מתגלה טעות במשחק כל הנקודות ששוחקו לפני  שהתגלתה הטעות תקפות,  

 טעויות שהתגלו יתוקנו בצורה הבאה: 

נכון   .4.13.1 הלא  מהצד  מגיש  שחקן  שוויון  שובר  במהלך  או  משחקון  במהלך  אם 

 ד הנכון בנקודה הקרובה. )שוויון/יתרון(, נתקן את הטעות מיד והשחקן יגיש מהצ

אם במהלך משחקון רגיל או במהלך שובר שוויון השחקנים בחצאים לא נכונים של   .4.13.2

המגרש )צפון/דרום(, נתקן את הטעות מיד והשחקנים יחליפו צדדים לאחר הנקודה  

 בה התגלתה הטעות. 

היה   .4.13.3 שאמור  לשחקן  תעבור  ההגשה  רגיל  במשחקון  בתורו  שלא  מגיש  שחקן  אם 

ה והטעות התגלתה לאחר משחקון שלם, ההגשה תעבור לשחקן השני  להגיש. במיד

 וכך ייווצר סדר הגשה חדש. 

אם שחקן מגיש שלא בתורו במהלך שובר שוויון והטעות התגלתה לאחר מספר זוגי   .4.13.4

( הטעות תתוקן מיד. במידה והטעות התגלתה לאחר מספר אי זוגי    2-2של נקודות )

 ר כפי שהוא. (, סדר ההגשה יישא  5-4של נקודות ) 

סדר   .4.13.5 שוויון  בשובר  או  רגיל  במשחקון  בזוגות  הקבלה  בסדר  טעות  התגלתה  אם 

הקבלה יישאר כמו שהוא עד לסיומו של המשחקון או שובר השוויון. במשחקון הבא  

 בו בני הזוג הם המקבלים הם יחזרו לסדר הקבלה המקורי. 

שישוחק שובר שוויון עד  אם במקרה ושחקנים התחילו מערכה רגילה כאשר הוסכם   .4.13.6

נקודות, הטעות תתוקן מיד רק אם שוחקה נקודה אחת בלבד, לאחר הנקודה    10

עד   או  בשלושה משחקונים  זכה  אחד  עד ששחקן  או  ימשיכו  הראשונה השחקנים 

 נקודות.  10ואז יתחיל שובר שוויון עד   2-2התוצאה 
 

 עומס חום ותנאי מזג אויר קיצוניים  .5
עומס   מוגדרים   קיצוניים  חום   תנאי .5.1 חישוב  והלחות היחסית(  לפי  )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   .5.2

ומעל    10של   שני לשלישי  בין סט  ואחוזי לחות   מעלות משולב  38דקות  אוויר  לא  טמפרטורת   ,

יתקיימו משחקים. משחק שהתחיל חייב להסתיים. ההחלטה הבלעדית על קיום משחקים בתנאי  

 חום באחריות מנהל התחרות או השופט הראשי במקום. 

   חום  מעומס כתוצאה  בשיטת המשחקים  שינוי .5.3

המשחקים    שיטת   תשונה,  צלזיוס  מעלות  32  את  עובר  החום  עומס   חישובו   במידה 11.2.1

 כדלקמן: 

  המשחק   תחילת   לפני  בחוק   הקבועה  הטמפרטורה  את   עברו   החום   ותנאי   במידה  11.2.1.1

  לשלישית   השנייה  המערכה  בין  דקות   10  של  הפסקה לשחקנים  תותר,  במהלכו  או

  אחד   ואף   במידה (.  בלבד שוויון שובר עם מערכות  משלוש   הטוב  בשיטת  במשחקים )

 .  ההפסקה ללא  ימשיך   המשחק, בהפסקה מעונייןאינו   מהשחקנים

 :הבאים התנאים   חלים   הדקות  10 בת  ההפסקה  במהלך .5.4

 (. coachingאימון )  על   איסור .5.4.1
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  הראשי   השופט  של  מראש  בהסכמה  אלא,  רפואית  מצב  הערכת  או  רפואי  טיפול  על  איסור .5.4.2

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

 .במהלך ההפסקה  מורשית נעשה  שכבר  רפואי  טיפול 

לחזור למגרש    שיתעכב   שחקן .  למשחק   לחזור   השחקנים  על   ההפסקה   סיום   לאחר  מיד .5.4.3

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

(time violation .) 

 .מחדש חימום יהיה  לא ההפסקה  לאחר  .5.4.4

 .בגדים החלפת  או  שירותים הפסקת ל אפשרות ה תינתן  לא  ההפסקה מיד לאחר .5.4.5
 

 : קיצוני  חום  מעומס כתוצאה  משחקים  דחייה או ביטול .5.5

 .בתחרות  המשחקים   יושעו ,  צלזיוס  מעלות  38-וחישוב עומס החום עובר את רף ה   במידה .5.5.1

,  המשחק   תחילת   לפני   בחוק   הקבועה   הטמפרטורה   את  עברו   החום   ותנאי   במידה  .5.5.2

  עברו   החום  תנאי  באם  .הקבוע  לרף  מתחת   אל  תרד   שהטמפרטורה עד  יושעו  המשחקים 

 המשוחק המשחקון  בסיום יושעה המשחק , משחק בזמן  בחוק  הקבועה  הטמפרטורה את

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

  לחידוש   להתכונן   סביר  זמן  לשחקנים  תןיי   הראשי   השופט  , בחוק  הקבוע  לרף  מתחת  אל

 .המשחק

אדם מטעמו בלבד והוא   /  בדיקת עומס החום היא של השופט הראשי  /  האחריות למדידת  .5.5.3

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

  ולפי הצורך.  היום
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 ברקים  .5.6

 . לברקים   בנוגע  האוויר מזג לתחזית  קשובים   להיות  מטעמו אדם / הראשי השופט על  .5.6.1

  ומתרחשת סופת   בהינתן  מיידית  המשחקים  את   להשעות  הסמכות  נתונה  הראשי  לשופט .5.6.2

 .  ברקים בקרבת מקום 

   מיידית.  מחסה לתפוס התחרות באתר האנשים  כל על  .5.6.3

יתחדשו  המשחקים .5.6.4   או   שנראתה  האחרונה  הברק  מכת  מרגע  דקות   30  לפחות  עד   לא 

 שנשמע.   האחרון הרעם

 

 מצבים רפואיים:  .6
 

מותר לשחקן לקבל טיפול    , יחד עם זאת, לא נמצא פיזיותרפיסט/ חובש/ רופא  בתחרויות כלל   .6.1

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

שניות כל אחת(, אלא אם מדובר במקרה בו השחקן מדמם כאשר לשחקן   90החלפת צדדים  )

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

שחקן לקבל טיפול המצריך זריקה )אלא  באם לא ניתן לטפל בבעיה יאלץ השחקן לפרוש, אסור ל

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

 מאסטמה( או מסכת חמצן. 

טיפולים    שחקן הסובל מהתכווצויות שרירים אינו זכאי לטיפול רפואי מלא, לזכותו יעמדו שני  .6.2

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

 שעד להחלפת הצדדים ע"מ לקבל טיפול. 

שחקן לא יקבל יותר משני פסקי זמן רפואיים ברצף ואלה יינתנו רק בתנאי שהשחקן סובל משתי   .6.3

 . בעיות/פציעות נפרדות )כתף וקרסול(

יצא לשירותים,  אלא   .6.4 בו השחקן  זמן רפואי באותה הפסקה  באישור השופט  אין לקבל פסק 

 הראשי. 

במידה ושחקן מקיא בתחומי המגרש המשחק ייעצר מיד והמגרש ינוקה, על השחקן להחליט   .6.5

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

על השחקנים, המלווים , המאמנים ההורים וכל אדם    -התנהגות בלתי הולמת שלא בזמן משחק  .6.6

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

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

 

 קוד לבוש לתחרויות  .7
 על השחקן להגיע למשחק לבוש באופן מקצועי, בלבוש נקי ,מסודר ומוסכם כביגוד טניס.  .8.1

 לבוש שאינו מותר:  .8.2

 . טי שירטו מכנסי ריצהסווטשירט, טריינינג,  .8.2.1

לבוש חם מותר בחימום ובמקרי קור קיצוניים באישור השופט הראשי. על הלבוש החם לעמוד   .7.1

 בתקנות המפורטות. 

 לבוש מותר:  .8.3

חובה על השחקן לנעול נעלי טניס. השופט הראשי רשאי להחליט אם נעליים ספציפיות    -   נעליים .7.2

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

 המגרש. 
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לוגואים מותרים בחזית הבגד ובגב הבגד, בתנאי    -  חולצה/ חלקה העליון של שמלת טניס .7.3

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

 .   ס"מ רבועים   38שגודלם לא יעלה על 

  25לוגואים מותרים בתנאי שלא יעלו על    -   מכנסיים/ חצאית/חלק התחתון של שמלת טניס .7.4

 ס"מ רבועים ולא יותר משניים. 

   . מותר - כובע/ סרט זיעה/ מגן זיעה .8.3.1
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 ענישה נהלי משמעת ו ':החלק  

 התחרות המשחק ובמהלך   עבירות  .9
 :   Time violation- משחק רציף  .9.1

 שחקן שיפר את חוק המשחק הרציף ייענש בהתאם לסדר הענישה הבא:  .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  אם  יהשחקנים  או  מכוונת  בלתי  יתה 

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

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

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

 בין הנקודות תיחשב לבלתי מכוונת ולאחר הפעם הראשונה תיחשב לפרעה מכוונת. 

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

 / , הסמכות הראשונית להענשת שחקן היא שופט הכיסאיענש עלול לה חוקי הטניס  

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

עונש משחקון,   / מבני הזוג נענש, העונש הוא לשני בני הזוג. במצב של עונש נקודה

 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

המלונות בהם לנים השחקנים, הסעות רשמיות או  להתנהג באופן מקצועי, מקום התחרות כולל את  

 כל פעילות רשמית אותה מארגנת התחרות. 

 

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

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

ועל לוח המודעות הרשמי, על השחקנים    Logligבאפליקציית  כך שהיא ברורה ונגישה  

כנית המשחקים. שחקן  ולהיות מוכנים למשחק שלהם כאשר הם נקראים ובהתאם לת

פסל מהתחרות בהתאם לשיקול דעתו של  ידקות עלול לה  15-אשר יאחר ביותר מ

 השופט הראשי. 

וציוד  .9.3.2 ומקובל.    -   לבוש  נקי  מקצועי,  באופן  ולהצטייד  להתלבש  השחקנים  כל  על 

עלולים להורות לשחקן אשר יופיע למשחק בתלבושת  ו/או המשקיף  ופט הראשי  שה

שאינה תקינה להחליף את פריט הלבוש שאינו עומד בקנה אחד עם התקנות, שחקן  

 . פסל יאשר אינו יוכל לספק תלבושת תקנית עלול לה
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בכוונה תחילה .9.3.3 חוק    Time Violation  - עיכוב משחק שלא  על  עובר  כאשר שחקן 

 Time-הרציף בצורה שאינה נתפסת כמכוונת הוא עלול להיענש במסגרת ההמשחק  

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  

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

 יה אם איחר בין ההגשות שלו עצמו. אם שחקן קיבל אזהרה וכעת הוא 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 י  דקות )עומס חום( הוא  10במידה ושחקן מאחר לאחר הפסקה בת  

violations  נקודה, ולאחר מכן נקודה נוספת בכל פעם עד שיחזור   /  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

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

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

 ני. מכילות אופי פוגע

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

ויגרור   ייחשב כעבירה על הקוד המשמעתי של חוקי הטניס  כגסות במהלך משחק 

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

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

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

המש במהלך  אחר  הטניס  איש  חוקי  של  המשמעתי  הקוד  על  כעבירה  חק תחשב 

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

 . כל ”נגיעה לא מאושרת“ בישות כלשהי במהלך המשחק 

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

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

כולל מקרים בהם הכדור נחבט בצורה אגרסיבית כתוצאה    אינובהתאם לכך. חוק זה  

 .מניסיון לגיטימי של שחקן לזכות בנקודה

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

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

ענישה בהתאם. כדוגמא לעבירה שכזאת ניתן לראות שבירה של המחבט או ציוד  

 .אחר בכעס או פגיעה מכוונת ואלימה ברשת או באביזר קבוע הנמצא במגרש

 

ומאמנים .9.3.11 במהלך  קבל  -  Coaching and coaches  - אימון  המאמן  מן  תדרוך  ת 

הקוד   על  כעבירה  תחשב  ענישה  המשחק  ותגרור  הטניס  חוקי  של  המשמעתי 

כל תקשור זה,  חוק  לצורך  מבהתאם.  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 
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י הטניס. עבירה שכזו תחשב גם כן לעבירה של השחקן על  המשמעתי של חוק  

 .הקוד המשמעתי ותגרור ענישה בהתאם

ספורטיבית  .9.3.12 בלתי  בלתי    -   Unsportsmanlike conduct  -   התנהגות  התנהגות 

ספורטיבית של שחקן במהלך המשחק תחשב לעבירה על הקוד המשמעתי של  

 התנהגות בלתי  חוקי הטניס ותגרור ענישה בהתאם. לצורך החוק תוגדר 

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

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

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

 .  הטניס יוענש בהתאם 

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

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

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

קיצוניים על השופט האחראי על המשחק לקרוא לשופט הראשי שעשוי להחליט  

 .סול את השחקן העובר את העבירהלפ

  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 

לה מיידית ולהודיע על כך לשופט הראשי  שהתבצעה העבירה שעלולה להביא לפסי

 .שיקבל את ההחלטה המתאימה על מנת

 סוגי עבירות משמעת העלולות לגרום לפסילה מיידית:  .9.3.15.1

 . פוגענות מילולית חמורה  .9.3.15.1.1

 . התנהגות בלתי ספורטיבית חמורה .9.3.15.1.2

לנזק, שלא    ציוד באדם הגורמת  / מחבט  /  פגיעה של כדור .9.3.15.1.3

 בכוונה תחילה. 

 . לפגוע באדם אחר בכוונה תחילה  ניסיון .9.3.15.1.4

 .פגיעה פיזית .9.3.15.1.5

 

 ענישה לאחר התחרות עבירות 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

 פסילה וזימון לבית דין משמעתי .10.2.3
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 פסילות:  .10.3

(, ייענש באי  2.1שחקן שנפסל בתחרות )באחת מהעבירות המצוינות לעיל בסעיף   .10.3.1

 קבלת נקודות להן היה זכאי.  

 . יורחק משתי תחרויות הבאות   -פסילה חוזרת של שחקן במהלך השנה    .10.3.2

 עבירות במהלך התחרות.  5עבירות במשחק או  3נקודות דרוג עבור   10הורדת  .10.3.3

 

 ערעור על ענישה   .10.4

ימים מיום    7  - ניתן לערער על ענישה שפסק בית הדין המשמעתי וזאת לא יאוחר מ   .10.4.1

 ההודעה על עונשו.  מתן 

 

 )הורים, מאמנים, חברים וכל אדם שמלווה את השחקן(:   כללי התנהגות וענישה –  מלווים  .11
 מלווים רשאים לעודד את השחקנים.       .3.1

 לא יתערב מלווה במהלך המשחק.  .3.2

 השחקנים והשופטים )במידה שיש( במהלך המשחק. אין לדבר עם  .3.3

 חל איסור לתת הוראות לשחקן בזמן המשחק.  .3.4

 אין לפנות לשחקן יריב בשום מקרה.  .3.5

 אין למחוא כף לפני סיום הנקודה.  .3.6

 אין להיכנס לתוך המגרש.  .3.7

 אין להורות לשחקן לעזוב את המגרש מכל סיבה שהיא.  .3.8

המג .3.9 את  לעזוב  לשחקן  מותר  שבה  הפסקה  שיש  עם  במידה  לשוחח  למלווה  אסור   רש, 

 השחקן.             

בו   .3.10 למגרש  הקרוב  מאזור  מלווה  להרחיק  רשאים  משקיף  או  התחרות  מנהל  ראשי,  שופט 

 מתנהל המשחק. 

מלווה אשר יתערב במהלך משחק יגרום לכך שעל השחקן יופעל נוהל העונשים החל מאזהרה  .3.11

 ועד פסילה. 

בתחרות   .3.12 תפקיד  בעל  שמקלל  מ  - מלווה  של  יורחק  לתקופה  הנוער  חודשים    3תחרויות 

מהתחרות הבאה. במידה והורה שהורחק נכנס לתחומי מיקום התחרות, הילד יורחק באופן  

 אוטומטי מהתחרות. 
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 נספחים: 

 

 : א' נספח 
 

 אליפות ישראל לסניורים 

 

 כללי .1
 

 שחקני הסניורים.  כלל בסיום כל שנה תתקיים תחרות אליפות ישראל ל .1.1
על    במהלך השנה במס' רב של תחרויות  תמריץ לשחקנים להשתתף    מתן  -  מטרת התחרות .1.2

 ולהתקדם לרמות גבוהות יותר.  מנת לאפשר להם להשתתף באליפות ישראל
 רשאים להשתתף באליפות: - תנאי ההשתתפות .1.3

 בקטגורית גילו וברמתו.פעיל שהשתתף בתחרויות סניורים במהלך השנה כל שחקן  .1.3.1
שחקנים המדורגים הבכירים שיירשמו בכל קטגוריית    8 :  כניסה אוטומטית לבית הגמר .1.3.2

 גיל.  
נרשמו   .1.3.3 ולא  הראשונים    8במידה  פנייההשחקנים  עד   תעשה  הבאים  למדורגים 

 שחקנים.   8להשלמת רשימה של 
  .קטגורית גיל כלשהיאלשחקנים  8  נרשמו פחות מו היה .1.3.4
  1או יותר שחקנים, יועדף השחקן אשר הגיע למקום    2בין  בדרוג  במידה ויש שוויון   .1.3.5

 וכך הלאה. 2מקום  -ביותר תחרויות מהאחרים, ובמידה ויש שוויון 
 בית הגמר .1.4

 שחקנים.  4בתים של  2  -שלב ראשון : שלב בתים  .1.4.1
 יהיו ראשי בתים. 1-2שחקנים מדורגים   .1.4.1.1
 יוגרלו בין הבתים.  3-4שחקנים מדורגים   .1.4.1.2
 יוגרלו בין הבתים.  5-8שחקנים מדורגים   .1.4.1.3
ייכנס   -במידה ושחקן פורש לאחר ההגרלה   .1.4.1.4 המדורג הבא בסדר הדירוגים 

 במקומו לאותו בית, ובתנאי שלא התחילו משחקי הקטגוריה.  
 שלב שני: חצי גמר .1.4.2

 .Bבית  2מקום   –   Aמנצח בית  .1.4.2.1
  . Aבית  2מקום  – Bמנצח בית  .1.4.2.2

 גמר. -שלב שלישי  .1.5
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 נספח ב': 

 

 ונהלים םקריטריוני -לסניורים  עולם האליפות השתתפות ב

 

 :כללי  1.

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

1.1.1.  Young Seniors  –   :45  - 30גילאי . 

1.1.2. Sseniors -  :50-65גילאי . 

1.1.3. Super Seniors –   :65-85גילאי .+ 

מפרסמת מדי שנה את לוח התחרויות השנתי לקבוצות   ITF  –ההתאחדות הבינלאומית ה   .1.2
על פי קטגוריות גיל. עם פרסום התוכנית תתכנס ועדת הסניורים לדון ולהחליט על קטגוריית  

 קבוצות הגיל שישתתפו באליפות העולם באותה שנה.

 הרכב הקבוצות המשתתפות  .2

ייצוגית   .2.1 גיל  קבוצה  קטגוריות  ייבחנו   ,שחקנים  4  תמנהבכל  אשר  מסוימים     במקרים 
 שחקנים.  3אד הוק, תתאפשר השתתפותם של 

ת .2.2 הגיל  קבוצות  ב    קבעעדיפות  היחידים  דירוגי  סכום  פי  הארצית   – על  הדירוג  בטבלת 
   -   הראשונים שיאשרו את השתתפותם  השחקנים  4  -ותינתן ל    המפורסמת באתר האיגוד

 ואילך.  5יכול לצאת תעשה פנייה למדורג לא  4 -1במידה ואחד מהשחקנים המדורגים  

קטגוריות   .2.3 ו  –איחוד  מסוימים,  בגילאים  לקבוצה  שחקנים  מספיק  יהיו  ולא    בכפוף במידה 
שיקול דעתה על פי  ניתן יהיה לצרף שחקן מבוגר יותר    -מאפשר זאת  שתקנון האליפות  ל

 של ועדת הסניורים. והחלטתה 

 ,ההרשמהם  יום לפני מועד סיו 14לגבי הרכב המשלחת והדירוגים יהיה  "מועד הקובע"ה .2.4

המשלחת תורכב משתי קבוצות גיל בגברים, ושתי קבוצות גיל בנשים. במידה ולא יהיה ניתן   .2.5
במידה  לדוגמא:  השנייה.  לקטגוריה  תעבור  ההקצאה  הקטגוריות,  באחת  משלחת  להרכיב 

 כלו לצאת שלוש נבחרות בגילאי הגברים. ותורכב רק נבחרת אחת בגילאי הנשים, אזי יו

ימונה .2.6 גיל,  /נבחרתולכל  ראשי    מנהל משלחת  לכל משלחת שתורכב מכמה קבוצות,  קבוצת 
במידה והמשלחת תורכב מקבוצת אחת אזי מנהל המשלחת יהיה הקפטן. הקפטן    ימונה קפטן.

 )קפטן/שחקן(.לכל נבחרת/קבוצת גיל יכול להיות מבין השחקנים הנכללים בקבוצה 
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 הנדרשים להשתתפות:  םהקריטריוני .3

דרוג הארצי כפי שמתפרסם באתר איגוד הטניס ההשחקנים כפי שמתפרסם על ידי  דירוג   .3.1
 .ביום פתיחת הרישום

  בינלאומיות ב או  /לאומיות ו   -סניורים  תחרויות  בשחקנים אשר שיחקו    -   לייצג את ישראל בנבחרת  .3.2
ל   12 שקדמו  ) הקובעמועד  "החודשים  תקינים  ביחסים  להיות  השחקנים  על  כן  כמו   "Good 

Standing  )עם האיגוד בהתאם להגדרות ה -  ITF  ב   4סעיף- Regulations 

בהם ישתתפו   ITF  -  בכל תחרויות ה   ששיחקו בזהות ישראלית ותחת דגל ישראל שחקנים   .3.3

 .עולםהשקדמו למועד פתיחת אליפות   החודשים  6 - ב

 

 תקציב:   .4

שחקנים   מסך עלות טיסה ומלון )טיסת שכר ושני  50%המימון למשלחת לא יעלה על  סכום   .4.1
 . חלוקת המימון והתקציב בין קבוצות הגיל תהיה שווה. 500$בחדר( לכל שחקן ולא יותר מ  

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

 

 מנהלות  .5

 מצעות משרד הנסיעות עימו האיגוד פועל. ירכשו בא -כרטיסי טיסה  .5.1

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

 באחריות השחקנים.  – מחבטים נעליים וכדו'   -ציוד אישי של השחקנים  .5.3

הנבחרות יופיעו בתלבושת רשמית של נבחרות ישראל כפי שנקבעה ותסופק   -הופעה ולבוש   .5.4
 טניס.  על ידי איגוד ה

יסופקו על ידי האיגוד וימסרו למנהל המשלחת/קפטן    -תשורות ודגלי המדינה/איגוד הטניס    .5.5
 הקבוצות.

 

 קוד התנהגות  .6

על שחקני הנבחרות המייצגות את ישראל בתחרויות הסניורים יחולו כללי ההתנהגות והקוד   .6.1
 בכלל ולתחרות הספציפית בה ישתתפו. התקפים לתחרויות הסניורים  ITF –האתי של ה 

 

 
 

 

 


