תחרויות ארציות/לאומיות 2017
תאריכים
מוקדמות ובית גמר

מועד אחרון לסגירת הרשמה בנים 12

לאומית גברים

לאומית נשים

בנות 12

בנות 14

בנות 16

בנים 14

בנים 16

רעננה

יפו

מוקדמות ארצית פורים
24-26/2/2017

19/02/2017

יפו

רעננה

רעננה

יפו

רעננה

ארצית פורים
10-13/3/2017, 17-18/3/2017

19/02/2017

רמלה

רעננה

רעננה

רמלה

רעננה

רעננה

מוקדמות ארצית פסח
24-26/3/2017

19/03/2017

רמת השרון

רמת השרון

רעננה

רעננה

רמת השרון

רמת השרון

רעננה

ארצית פסח
1-7/4/2017

19/03/2017

רמת השרון

רמת השרון

רמת השרון

רמת השרון

רעננה
עד לשלב רבע גמר

רעננה
עד לשלב רבע גמר

רעננה
עד לשלב רבע גמר

רעננה
עד לשלב רבע גמר

מוקדמות ארצית שבועות
19-21/5/2017

14/05/2017

חיפה

רעננה

רעננה

רעננה

חיפה

חיפה

חיפה

רעננה

ארצית שבועות
26-27/5/2017, 30/5-3/6/2017

14/05/2017

יקנעם

חיפה

טבעון ע"ש נחום ברק
התחלת התחרות חיפה

אקדמיה לטניס ת"א

יקנעם

חיפה

חיפה

אקדמיה לטניס ת"א

מוקדמות ארצית קיץ 1
23-25/6/2017

18/06/2017

אשקלון

אשקלון

אשקלון

אשקלון

אשקלון

אשקלון

אשקלון

אשקלון

ארצית קיץ  1ע"ש גליקשטיין
30/6-6/7/2017

18/06/2017

אשקלון ע"ש גליקשטיין אשקלון ע"ש גליקשטיין אשקלון ע"ש גליקשטיין

אשקלון ע"ש גליקשטיין אשקלון ע"ש גליקשטיין אשקלון ע"ש גליקשטיין אשקלון ע"ש גליקשטיין אשקלון ע"ש גליקשטיין

מוקדמות ארצית קיץ 5
18-20/8/2017

13/08/2017

ירושלים

ירושלים

ירושלים

ירושלים

ירושלים

ירושלים

ירושלים

ירושלים

ארצית קיץ  5ע"ש זייתוני
24-31/8/2017

13/08/2017

ירושלים ע"ש זייתוני

ירושלים ע"ש זייתוני

ירושלים ע"ש זייתוני

ירושלים ע"ש זייתוני

ירושלים ע"ש זייתוני

ירושלים ע"ש זייתוני

ירושלים ע"ש זייתוני

ירושלים ע"ש זייתוני

מוקדמות אליפות ישראל לנוער
8-10/9/2017

03/09/2017

אליפות ישראל לנוער ,סוכות
6-14/10/2017

03/09/2017

מוקדמות ארצית חנוכה
8-10/12/2017

03/12/2017

ארצית חנוכה
14-19/12/2017

03/12/2017

פרטים יימסרו בהמשך פרטים יימסרו בהמשך פרטים יימסרו בהמשך

יפו
ע"ש עמוס רוזנצווייג

טבריה

יפו
ע"ש עמוס רוזנצווייג

פרטים יימסרו בהמשך פרטים יימסרו בהמשך פרטים יימסרו בהמשך פרטים יימסרו בהמשך פרטים יימסרו בהמשך

פרטים יימסרו בהמשך יפו
ע"ש עמוס רוזנצווייג

טבריה

יפו
ע"ש עמוס רוזנצווייג

פרטים יימסרו בהמשך

תחרויות אזוריות  - 2017אזור צפון
ייתכנו שינויים במקומות התחרות במהלך השנה

תאריכים

מועד אחרון לסגירת הרשמה בנים 9

אזורית פורים
10-13/3/2017
17-18/3/2017

05/03/2017

אזורית פסח
2-8/4/2017

26/03/2017

אזורית שבועות
26-27/5/2017
30/5-3/6/2017

21/05/2017

אזורית קיץ 1
2-8/7/2017

25/06/2017

אזורית קיץ 2
16-21/7/2017

09/07/2017

אזורית קיץ 3
23-28/7/2017

16/07/2017

אזורית קיץ 5
26-31/8/2017

20/08/2017

אזורית סוכות
7-14/10/2017

24/09/2017

אזורית חנוכה
15-19/12/2017

10/12/2017

בנים 10

חיפה
חיפה
ע"ש מאוריציו לוי

יקנעם

חיפה
ע"ש מאוריציו לוי

יקנעם

בנים 12

חיפה
חיפה
ע"ש מאוריציו לוי

בנים 14

חיפה
חיפה
ע"ש מאוריציו לוי

בנים 16

בנות 9

חיפה
חיפה
ע"ש מאוריציו לוי

טבריה

קרית שמונה

טבריה

יקנעם

יקנעם

יקנעם

חיפה
חיפה
ע"ש מאוריציו לוי

יקנעם

קרית ביאליק
קרית ביאליק
קרית ביאליק
קרית ביאליק
התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה
טבעון
טבעון
טבעון
התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה
עכו
נצרת עילית

עכו

חיפה
ע"ש מאוריציו לוי

יקנעם

חיפה
חיפה
ע"ש מאוריציו לוי

חיפה
חיפה
ע"ש מאוריציו לוי

טבריה

קרית שמונה

יקנעם

יקנעם

קרית ביאליק
קרית ביאליק
קרית ביאליק
התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה
טבעון
טבעון
התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה

עכו

זכרון יעקב
זכרון יעקב
נצרת עילית
נצרת עילית
התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה
קרית מוצקין
קרית מוצקין
קרית מוצקין
קרית מוצקין
התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה

בנות 10

בנות 12

בנות 14

עכו
נצרת עילית

עכו

זכרון יעקב
נצרת עילית
נצרת עילית
התחלת התח' חיפה
קרית מוצקין
קרית מוצקין
קרית מוצקין
התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה התחלת התח' חיפה

תחרויות אזוריות  - 2017אזור דרום
ייתכנו שינויים במקומות התחרות במהלך השנה

תאריכים

מועד אחרון לסגירת הרשמה בנים 9

בנים 10

בנים 12

בנים 14

בנים 16

אזורית פורים
10-13/3/2017
17-18/3/2017

05/03/2017

אזורית פסח
2-8/4/2017

26/03/2017

אזורית שבועות
26-27/5/2017
30/5-3/6/2017

21/05/2017

אזורית קיץ 1
2-8/7/2017

25/06/2017

אזורית קיץ 2
16-21/7/2017

09/07/2017

אזורית קיץ 3
23-28/7/2017

16/07/2017

אופקים

אזורית קיץ 5
26-31/8/2017

20/08/2017

אשקלון

אשקלון

אזורית סוכות
7-14/10/2017

24/09/2017

אופקים

אופקים

אופקים

אופקים

אזורית חנוכה
15-19/12/2017

10/12/2017

אשקלון

אשקלון

אשקלון

אשקלון

אופקים

אופקים

אופקים

בנות 9

בנות 10

בנות 12

בנות 14

קרית גת

קרית גת

קרית גת

קרית גת

אופקים

אופקים

אופקים

אופקים

באר שבע

באר שבע

באר שבע

אופקים

אופקים

אופקים

אופקים

ערד

ערד

ערד

ערד

אופקים

אופקים

אופקים

אשקלון

אשקלון

אשקלון

אופקים

אופקים

אופקים

אשקלון

אשקלון

אשקלון

אופקים

אופקים

אופקים

קרית גת

קרית גת

קרית גת

אופקים

אופקים

אופקים

באר שבע

באר שבע

אופקים

אופקים

אופקים

ערד

ערד

ערד
אופקים

תחרויות אזוריות  - 2017אזור מרכז א'
ייתכנו שינויים במקומות התחרות במהלך השנה

תאריכים

מועד אחרון לסגירת הרשמה בנים 9

בנים 10

בנים 12

בנים 14

בנים 16

אזורית פורים
10-13/3/2017
17-18/3/2017

05/03/2017

אזורית פסח
2-8/4/2017

26/03/2017

אזורית שבועות
26-27/5/2017
30/5-3/6/2017

21/05/2017

אזורית קיץ 1
2-8/7/2017

25/06/2017

אזורית קיץ 2
16-21/7/2017

09/07/2017

אזורית קיץ 3
23-28/7/2017

16/07/2017

אקדמיה לטניס ת"א

אזורית קיץ 5
26-31/8/2017

20/08/2017

יד אליהו

יד אליהו

אזורית סוכות
7-14/10/2017

24/09/2017

רמת אליהו

מודיעין

אקדמיה לטניס ת"א

הר הצופים

אזורית חנוכה
15-19/12/2017

10/12/2017

רמלה

רמלה

כפר המכביה

ק.ק .חולון

אקדמיה לטניס ת"א אקדמיה לטניס ת"א

כפר המכביה

כפר המכביה

כפר המכביה

כפר המכביה

ק.ק .חולון

רמלה

רמת אליהו

מכבים

מכבים

מכבים

הר הצופים

הר הצופים

הר הצופים

הר הצופים

הר הצופים

רמת אליהו

אקדמיה לטניס ת"א
רמת אליהו

אקדמיה לטניס ת"א אקדמיה לטניס ת"א אקדמיה לטניס ת"א
הר הצופים

רמת אליהו

לאומית גברים

בנות 9

בנות 10

בנות 12

אקדמיה לטניס ת"א אקדמיה לטניס ת"א

רמלה

הר הצופים

כפר המכביה

רמת אליהו

הר הצופים

רמלה

מכבים

בת ים

הר הצופים

הר הצופים

הר הצופים

אקדמיה לטניס ת"א

רמת אליהו

יד אליהו

יד אליהו

רמת אליהו

מודיעין

אקדמיה לטניס ת"א

רמלה

רמלה

כפר המכביה

כפר המכביה

רמת אליהו

הפועל ת"א

רמלה

אקדמיה לטניס ת"א אקדמיה לטניס ת"א אקדמיה לטניס ת"א
הר הצופים

בנות 14

בנות /16לאומית

ק.ק .חולון

הר הצופים

כפר המכביה

הר הצופים

תחרויות אזוריות  - 2017אזור מרכז ב'
ייתכנו שינויים במקומות התחרות במהלך השנה

תאריכים

מועד אחרון לסגירת הרשמה בנים 9

בנים 10

בנים 12

בנים 14

בנים 16

אזורית פורים
10-13/3/2017
17-18/3/2017

05/03/2017

אזורית פסח
2-8/4/2017

26/03/2017

אזורית שבועות
26-27/5/2017
30/5-3/6/2017

21/05/2017

אזורית קיץ 1
2-8/7/2017

25/06/2017

אזורית קיץ 2
16-21/7/2017

09/07/2017

אזורית קיץ 3
23-28/7/2017

16/07/2017

מכבי נתניה

אזורית קיץ 5
26-31/8/2017

20/08/2017

ק.ק .הרצליה

אביחיל/ויתקין

אזורית סוכות
7-14/10/2017

24/09/2017

ק.ק .הרצליה

גולדן טניס נתניה

ק.ק כ"ס/בית ברל

ק.ק כ"ס/בית ברל

אזורית חנוכה
15-19/12/2017

10/12/2017

אביחיל

אביחיל

הפועל ת"א

הפועל ת"א

הפועל ת"א

מכבי נתניה

ק.ק .הרצליה

הפועל ת"א

אביחיל

ק.ק כ"ס/בית ברל

הפועל ת"א

הפועל ת"א

הפועל ת"א

אביחיל

ק.ק .הרצליה

ק.ק כ"ס/בית ברל

ק.ק כ"ס/בית ברל

אביחיל

מכבי נתניה

מכבי נתניה

אביחיל/ויתקין

אביחיל/ויתקין

ק.ק .הרצליה

אביחיל

הפועל ת"א

הפועל ת"א

מכבי נתניה

אביחיל/ויתקין
גולדן טניס נתניה

לאומית גברים

בנות 9

הפועל ת"א

בנות 10

הפועל ת"א

בני הרצליה

ק.ק כ"ס/בית ברל

הפועל ת"א

הפועל ת"א

ק.ק .הרצליה

ק.ק כ"ס/בית ברל

ק.ק כ"ס/בית ברל

בני הרצליה

מכבי נתניה

מכבי נתניה

ק.ק .הרצליה

ק.ק .הרצליה

הפועל ת"א

מכבי נתניה

גולדן טניס נתניה

ק.ק .הרצליה

אביחיל/ויתקין

ק.ק .הרצליה

גולדן טניס נתניה

ק.ק כ"ס/בית ברל

מכבי נתניה

מכבי נתניה

מכבי נתניה

בת ים

בני הרצליה
הפועל ת"א

ק.ק .הרצליה
ק.ק .הרצליה
הפועל ת"א

בנות 12

בנות 14

בנות /16לאומית

בת ים

אביחיל

גולדן טניס נתניה

מכבי נתניה

