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 2קיץ  אזוריתשם התחרות: תחרות  

 2022ביולי  23 –  17מועד התחרות: 

 : גיל ואזורמקומות התחרות לפי  

 

 : כל הגילאים –  אזור צפון

 ליד כל משחק מופיע מקום התחרות  - ית ביאליק/קריית מוצקין  מועדון הטניס קרי

 , קריית ביאליק 39שד' ויצמן : ית ביאליקת קריכתוב

 מרכז הטניס קריית מוצקין ייז:  ית מוצקין בוכתובת קרי

 רון גל מנהל התחרות: 

 052-2598920:  ליצירת קשר טלפון 

 כל הגילאים:  -  אזור דרום:

 מרכז הטניס ערד 

 , ערד 11העיינות כתובת: 

 ת התחרות: לאה הרשקוביץ מנהל

 052-3918287טלפון ליצירת קשר:  

 כל הגילאים: – אזור מרכז א' 

 טופ טניס ירושלים 

 , ירושלים 1שד' צ'רצ'יל כתובת: 

 דני מזרחי מנהל התחרות: 

 5858578-02טלפון ליצירת קשר:  

 

 2 -ו   1רמה   14 , 12בנים/בנות   –אזורית מרכז ב' 

 אקדמיה לטניס ת"א 

 , ת"א 2רח' רוקח  כתובת: 

 סטס דרדיק מנהל התחרות: 

 7482999-054טלפון ליצירת קשר:  

 16בנות /בנים  –אזורית מרכז ב' 

 מועדון הטניס אביחיל 

 מושב אביחיל כתובת: 

 קליימנס איציק  מנהל התחרות: 

 050-7346035טלפון ליצירת קשר:  

 תחרות זוגות: 

 מינימום ארבעה זוגות לפתיחת התחרות.  . יתקיימו משחקי זוגות בתחרות זו

 ולוחות זמנים:פרסום ההגרלות 

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

 נוער  –תחרויות  – ניווט ראשי  –  Itennis logligאפליקציית לוגליג: 
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 פניית הורים/מאמנים למשקיפים: 

חל איסור על פניית הורים ומאמנים למשקיפים. בכל סוגיה ניתן לפנות    2022בעונת המשחקים 

 לשופט הראשי/מנהל התחרות בלבד. 

 דגשים בנושא נהלי פרישות )בהתאם לנוהל תחרות(: 

 

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

 עבור התחרות. 

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

 הכללים הבאים: 

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

ולמנהל התחרות, עד   יהיה  שעות משעת המשחק ש  24הנוער  פורסמה, אזי השחקן 

 . walkoverזכאי לניקוד עד לאותו השלב בתחרות, כלומר 

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

zero pointer  .כחלק מחישוב הדירוג 

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

פואי או אישור כוח עליון, אזי השחקן לא יהיה זכאי לניקוד בתחרות, כלומר  אישור ר

walkover . 

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

   זמני הגעה לתחרות: 

 

דקות ממועד הקריאה    15 – דקות לפני תחילתו. שחקן שיאחר ב   10על השחקן להתייצב למשחק 

 למשחקו, ייפסל והדבר יחשב לו כאי הגעה למשחק. 

 שיטת המשחקים בגילאים השונים: 

 משחקי התנחומים ישוחקו בכל הרמות והגילאים עד לשלב רבע הגמר כולל.  •

רמה    12גילאי   • אזורית  תחרות  ותנחומים(    1בנים/בנות  משלוש    – )יחידים  הטוב  ישחקו 

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

רמה    12גילאי   • אזורית  תחרות  ותנחומים(  2בנים/בנות  משלוש    –   )יחידים  הטוב  ישחקו 

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

ישחקו הטוב    –   )יחידים ותנחומים(  2  – ו    1תחרות אזורית רמה    בנים/בנות   16,  14גילאי   •

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

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

 תחרויות הנוער באיגוד הטניס.

 

 בהצלחה לכל השחקנים, 

 

    מחלקת תחרויות נוער 
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