דף כללי וריכוז שינוים בתחרויות הנוער לשנת :2017
 .1גילאי  16 – 12ישחקו בשיטת דרגים בתחרויות הארציות .מקום ראשון בדרג ב' יעלה אוטומטית
בתחרות הבאה לדרג א'.
 .2לא יתקיימו משחקי זוגות בתחרות ארצית/אזורית שבועות.
 .3שחקן שלא משחק במוקדמות לדרג א' (בכל הגילאים) לא יוכל לעלות ישירות לדרג ב' ,אלא רק ע"י
מוקדמות לדרג ב' .שחקן שמשובץ למוקדמות דרג' א' ולא מופיע לתחרות ,לא יוכל להשתתף באופן
אוטומטי בבית הגמר לדרג ב'.
 .4הפרדת בנות  ,18 – 16כלומר ישחקו קטגוריה בנות  16בנפרד וקטגוריה בנות  23 – 18בנפרד.
 .5ביטול בית התנחומים בגילאי  18בנים ובנות באליפות ישראל לנוער ,סוכות.
 .6נקיים במהלך חודש פברואר  2018מאסטרס לגילאי  16 – 12במרה"ט קרית שמונה .פרטים יימסרו
בהמשך.
 .7הפרדת גילאי  9ו 10-בנים/בנות:
.1
.2
.3
.4

גילאי  10ישחקו שש תחרויות אזוריות במהלך השנה (פורים ,פסח ,קיץ  ,1קיץ  ,2סוכות
וחנוכה) ולא יתקיימו תחרויות ארצות בגילאים אלו.
גילאי  9ומטה ישחקו שלוש תחרויות קצרות (יומיים מקסימום) – סטים קצרים ,בשיטת בתים
עם כדורים רכים .השחקנים ישחקו על מגרש מלא.
שחקן בגילאי  9שירצה לשחק במהלך השנה בגילאי  10חייב באישור וועדת הנוער.
במהלך אליפות ישראל ,סוכות נקיים מפגש ארצי (תחרות הזמנה) לגילאי .10

 .8מנצח בתחרות לאומית דרג ב' יעלה באופן אוטומטי לדרג א' בתחרות הבאה.
 .9פרסים כספיים לתחרויות לאומיות (לאומית א' בלבד) ₪ 8,000 ,יחולקו למקומות  8 – 1בגברים (בית
גמר של  24שחקנים) ו ₪ 6,000-יחולקו למקומות  8 – 1בנשים (בית גמר של  16שחקניות).
 .10יתקיימו שמונה תחרויות לאומיות לגברים וחמש תחרויות לנשים.
 .11בנים  ,18בנות  18 – 16אזורית (לאומית) – יפתח מוקד אחד בכל תחרות .כרטיס חופשי יינתן למנצח
עבור התחרות הלאומית הבאה (דרג ב').
 .12שיטת דירוג השנתונים לשנת :2017
ממוצע שנתי – על מנת לשמור על דירוג השחקנים (מעבר מגיל לגיל) ,הוחלט על הוספת תחרות אפס
שתשמש כתחרות מס' אחת לשנת  2017והשחקנים יקבלו נקודות לפי הפירוט הבא:
גילאי  16 ,14 ,12 ,10בנים 14 ,12 ,10 ,בנות ובוגרים:
א .שחקנים הנשארים שנה נוספת בשנת הגיל שלהם ,יקבלו ניקוד (בתחרות אפס) הזהה לממוצע השנתי
מהשנה החולפת.
ב .שחקנים העוברים גיל יקבלו ניקוד (בתחרות אפס) הזהה ל –  40%מהממוצע השנתי שלהם מהשנה
החולפת בגיל הקטן יותר.
 .13חובה על כל שחקן לשחק  2תחרויות נוער בשנה (פורים ,פסח או שבועות) ,ובנוסף אליפות ישראל
לנוער.

 .14ריכוז אזורים במידה וירשמו פחות מ –  8שחקנים בתחרות אזורית.
 .15זוגות  -בכל התחרויות הארציות ,לאומיות ואזוריות יתקיימו תחרות זוגות .משחקי הזוגות אינם חובה.
תחרות הזוגות מקנה נקודות דירוג לדירוג יחידים .חובה לפחות  4זוגות לקיום התחרות.
 .16שחקן לא יוכל להירשם לתחרות אזורית/ארצית/לאומית אחרי השעה  12בלילה ביום סגירת ההרשמה.
שחקן שנתקל בבעיה ולא הצליח להירשם לתחרות ,ישלח מייל לפני השעה  12בלילה למחלקת תחרויות
נוער .כתובת אימייל .juniors@ita.co.il
 .17פרסים בתחרויות הארציות ואזוריות:
א .הזוכים במקומות הראשונים בתחרויות הארציות ,לאומיות ואזוריות חייבים להיות נוכחים בטקס
חלוקת גביעים .שחקן שלא יהיה נוכח ,לא יקבל את הגביע/מדליה.
 .18בנות שמלאו להן  13ביום תחילת התחרות יוכלו ליטול חלק בתחרויות הלאומיות ואליפות ישראל
לבוגרים.
 .19בנים שמלאו להם  14ביום תחילת התחרות יוכלו ליטול חלק בתחרויות הלאומיות ואליפות ישראל
לבוגרים.
 .20במידת הצורך מותר לשחק  3משחקים ביום – לשיקול דעתו של מנהל התחרות.
 .21במידה ושני שחקנים יהיו עם דירוג ארצי זהה ,הניקוד הממוצע הוא הקובע ולא הניקוד הכללי.
 .22שחקנים ששכחו להירשם לתחרות ארצית/לאומית לא יהיו רשאים לקבל כרטיס חופשי לתחרות .שחקנים
שלא נרשמו ,יוכלו להירשם במקום התחרות חצי שעה לפני המשחק הראשון בקטגוריה שלהם –
מוקדמות  ,On Site Alternatesלמעט מדורגים בין  12 – 1בדירוג הארצי.
 .23שחקן יכול לשחק במקביל תחרות אחת בלבד לדוגמא :שחקן לאקי לוזר שהיה רשום באזורית ונכנס
לבית הגמר בארצית/לאומית ,לא רשאי לשחק את התחרות האזורית המתקיימת במקביל באותה תחרות.
 .24מחיר תחרויות נוער:
א .מחיר לתחרות המוקדמות – .₪ 50
ב .מחיר לתחרויות הארציות – .₪ 100
ג .מחיר לתחרויות הלאומיות – .₪ 100
ד .מחיר לתחרויות האזוריות (כל האזורים) – .₪ 100
 .25הסמכות העליונה לגבי פסילה בתחרות ארצית/לאומית/אזורית הוא השופט הראשי בתחרות ארצית או
מנהל התחרות בתחרות אזורית ואין ערעור על כך.
 .26קיום משחקים בתנאי חום כבד :מעל  32מעלות משולב טמפרטורת אוויר ואחוזי לחות ,הפסקה של 10
דקות בין סט שני לשלישי ומעל  38מעלות משולב ,לא יתקיימו משחקים .משחק שהתחיל חייב להסתיים.
טבלה שמראה על שילוב בין טמפרטורת אוויר ואחוזי לחות נמצאת אצל מנהלי התחרויות והשופטים.
החלטה בלעדית על קיום משחקים בתנאי חום באחריות מנהל התחרות או שופט ראשי במקום.
 .27גילאי  10ישחקו על מגרש שלם בכדורים עם נקודה ירוקה שהם  25%רכים יותר.
 .28גילאי  10ישחקו מ –  2:2בכל התחרויות.

 .29לא יפורסמו דירוגים לגילאי  10בנים/בנות .הדירוג יהיה באיגוד הטניס במחלקת תחרויות נוער לצורך
הצבת השחקנים בתחרויות ושמות הזוכים בתחרות תפורסם באתר איגוד הטניס אחרי כל תחרות ארצית
ואזורית.
 .30שחקנים המדורגים  4 – 1בגילאי  10בנים/בנות יוכלו להשתתף גם בגילאי  12בתחרות המוקדמות :פסח,
קיץ  1ואליפות ישראל .יו"ר הועדה המקצועית רשאי לתת אישור לחריגים בתחרויות אחרות.
 .31גילאי  10ו –  12אזורית רמה  – 1משחקי דירוג עד שלב רבע גמר כולל.
 .32גילאי  12בנים/בנות – בתחרויות האזוריות ישחקו מ –  0:0חוץ מרמה  2וזוגות שישחקו מ – .2:2
 .33גילאי  – 18 ,16 ,14ישחקו מ –  0:0בכל התחרויות כולל זוגות ותנחומים.
 .34שיטת המשחקים בתחרויות הלאומיות – ישחקו מ –  0:0בכל התחרויות כולל זוגות.

 .35בתחרויות אזוריות (גילאי  )18 ,16 ,14עם מספר משתתפים  23 – 17ו –  11 – 9התנחומים
יהיו חובה למפסידי סיבוב ראשון.
מפסידי סיבוב שני יהיו רשאים (לא חובה) להירשם לתנחומים במקום התחרות וישובצו ביחד עם
מפסידי סיבוב ראשון להגרלה משותפת.
 .36ניקוד כפול בקיץ  -בהגרלה של  32שחקנים הניקוד יהיה לפי  1.5ובהגרלה של  16שחקנים ומטה יקבלו
ניקוד רגיל.
 .37מעבר גילאים באליפות ישראל לנוער:
במידה ששחקנים עברו לגיל גבוה יותר במשך השנה ,ומעוניינים לחזור לשחק בקבוצת גילם באליפות
ישראל ,יוכלו להיות מוצבים בדירוג בהתאם להחלטת מחלקת תחרויות הנוער ,ובהתייחסות לדירוג אותו
עזבו את הגיל הצעיר יותר והדירוג שלהם בגיל הגבוה יותר.
 .38הניקוד באליפות ישראל הינו ניקוד רגיל.

תחרויות ארציות/לאומיות
הרשמה:
 .1השנה יתקיימו שבע תחרויות ארציות לגילאי  16 – 12בנים/בנות ,שמונה תחרויות לאומיות לגברים
וחמש תחרויות לאומיות לנשים.
 .2כל התחרויות הארציות לגילאי  16, 14 ,12בנים/בנות ישוחקו בשיטת דרגים ,למעט אליפות ישראל
לנוער שישחקו במתכונת של  32שחקנים.
 .3בתחרויות הלאומיות יתקיימו בתי גמר בגילאים הבאים :בנים  23 – 16ובנות  .23 – 16התחרויות
יחולקו לשתי קטגוריות –  24שחקנים בכל קטגוריה ,יעלו  8שחקנים מהמוקדמות.
ההרשמה לתחרות הינה באחריות השחקנים .שחקן הרוצה להשתתף בתחרות ירשם באמצעות רישום
לתחרויות נוער דרך אתר האינטרנט בלבד .www.ita.co.il
מועד אחרון להרשמה לכל תחרות הינו בהתאם לכתוב בלוח תחרויות נוער באתר האינטרנט
 www.ita.co.ilעד השעה  12בלילה באותו יום .שחקן שנתקל בבעיה ולא הצליח להירשם לתחרות,
ישלח מייל לפני השעה  12בלילה ביום גמר ההרשמה למחלקת תחרויות הנוער.
אישור הרשמה – מחובת השחקנים לוודא ששמם מופיע ברשימת פרסום המשתתפים באתר
האינטרנט .www.ita.co.il
שחקנים שנרשמו לתחרות ,ואינם יכולים להשתתף ,יודיעו לאיגוד הטניס על ביטול השתתפותם עד
יום לפני מועד פרסום המשתתפים למחלקת תחרויות נוער לכתובת מייל .juniors@ita.co.il
מועד פרסום משתתפים:
לכל תחרות ייקבע מועד פרסום משתתפים .במועד זה תפורסם רשימת השחקנים שמשתתפים
בתחרויות ואינם צריכים לשחק במוקדמות .כל שחקן חייב לוודא לאחר מועד זה באם שובץ ישירות
לבית הגמר.
.4

מוקדמות לתחרויות הארציות/לאומיות:
ההרשמה למוקדמות דרך אתר איגוד הטניס  .www.ita.co.ilיש לבדוק באתר האינטרנט ,לאחר
פרסום לו"ז והגרלה ,את מועד המשחק.
** שחקן המדורג בין  12 - 1בדירוג הארצי ,לא יוכל להשתתף במוקדמות לתחרות ארצית.
**** שחקן שלא משחק במוקדמות לדרג א' (בכל הגילאים) לא יוכל לעלות ישירות לדרג ב' ,אלא רק ע"י
מוקדמות לדרג ב'.

א.
ב.
ג.
ד.

המוקדמות מוגבלות ל  16 -שחקנים בלבד (דרג א') לפי הדירוג הארצי.
המוקדמות מוגבלות ל –  32שחקנים בלבד (דרג ב') לפי הדירוג הארצי.
התחרות תשוחק עד לשלב העלייה בלבד.
שחקן ששיחק במוקדמות לתחרות הארצית ,ולא עלה לבית הגמר ,יוכל לשחק באחת מהתחרויות
האזוריות המשוחקות באותו שבוע.

 .5כל התחרויות הארציות/לאומיות ינוהלו ע"י שופט ראשי מטעם איגוד הטניס וצוות משקיפים לפי
מפתח של משקיף לכל  4מגרשים.
 .6שחקנים יוכלו לשמש כמשקיפים במשחק במידת הצורך.
 100ש"ח.
• דמי השתתפות עבור תחרות ארצית/לאומית -
 50ש"ח.
• דמי השתתפות עבור מוקדמות -
שחקן ששיחק במוקדמות ועלה לבית הגמר ,ישלם רק את ההפרש בין מחיר המוקדמות למחיר התחרות.

הערות:
 .1במידה שמתפנה מקום בבית הגמר לבנים/בנות:
• לפני תחילת המוקדמות :יכנס/תיכנס המדורג/ת הבא/ה לפי הדירוג הארצי.
• לאחר תחילת המוקדמות:
יכנס/תיכנס "מפסיד/ה בר/ת מזל" מהמוקדמות לפי סדר העדיפויות הבא:
א .מפסיד/ת סיבוב אחרון במוקדמות לפי דירוג.
ב .מפסידי סיבובים קודמים לפי דירוג.
ג .שחקנים שלא נטלו חלק במוקדמות לא יוכלו להשתתף בבית הגמר.
 .2במקרים חריגים ייתכנו שינויים בשיטת התחרות בהתאם לשיקול דעתה של מחלקת תחרויות
הנוער.

משחקי הזוגות :
בכל תחרות ארצית/לאומית תתקיים תחרות זוגות .ניקוד הזוגות מצטרף לניקוד היחידים באותה התחרות.
חובה לנצח משחק אחד לפחות כדי לקבל ניקוד עבור התחרות.
 .1הנהלת התחרות רשאית להחליף בן זוג עקב פרישת שחקן לפני תחילת התחרות.
 .2פרישת שחקן ללא סיבה מוצדקת מתחרות הזוגות תגרום להוצאתו האוטומטית מהמשך משחקי
היחידים ויקבל אפס נקודות בתחרות היחידים.

טבלת ניקוד שיטת בתים לתחרויות ארציות 2017
ניקוד יחידים
דרג א'

שלב
מדורגים
16 – 1

גמר

מקום 100- 1
מקום 80 – 2

גמר

חצי גמר

מקום 65 - 3
מקום 55 – 4

חצי גמר

מקום 33 – 3
מקום 32 – 4

מקומות 8 – 5

43

מקומות 8 – 5

31

רבע גמר5 -

מקומות 12 – 9

35

מקומות 12 – 9

21

שמינית גמר 2 -

מקומות 16 - 13

31

מקומות 16 - 13

18

(שבועות ,קיץ )1

ניקוד יחידים
דרג ב'

שלב
מדורגים
32 - 17
מקום 35 – 1
מקום 34 – 2

מקום 19 – 1
מקום 13 – 2
מקום 10 -4 – 3

(שבועות ,קיץ )1

ניקוד זוגות
(הגרלה משותפת)

טבלת ניקוד לתחרויות לאומיות 2017
ניקוד יחידים
רמה א'

ניקוד יחידים
רמה ב'

ניקוד זוגות
(הגרלה משותפת)

שלב
גמר

מקום 100- 1
מקום 80 – 2

מקום 40 – 1
מקום 32 – 2

מקום 25 – 1
מקום 20 – 2

חצי גמר

מקום 65 - 3
מקום 55 – 4

מקום 26 – 3
מקום 24 – 4

מקום 15 -4 – 3

מקומות 8 – 5

43

18

רבע גמר10 -

מקומות 16 – 9

31

12

מקומות 32 - 17

23

10

 32שחקנים

טבלת ניקוד  32משתתפים
שלב

ניקוד יחידים

ניקוד זוגות

 32שחקנים
גמר

מקום 100- 1
מקום 80 – 2

מקום 25 – 1
מקום 20 – 2

חצי גמר

מקום 65 - 3
מקום 55 – 4

מקום 15 -4 – 3

מקום 5
מקום 6
מקום 8 - 7

50
45
38
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שיטת המשחקים לתחרויות ארציות/לאומיות:
מוקדמות -

ארצית לבנים/בנות  16 ,14 ,12ותחרות לאומית – ישחקו בשיטת הטוב
משלוש מערכות .סט שלישי שובר שוויון עד .10

בית גמר וזוגות -

בנים/בנות  16 ,14 ,12ותחרות לאומית ישחקו בשיטת "הטוב משלוש
מערכות" מלא.

ייתכנו שינוים על פי החלטת מנהל התחרות.

נהלים לתחרויות אזוריות 2017
 .1השנה יתקיימו תשע תחרויות אזוריות ברמה  1ו –  2למעט בגילאי  ,10שישחקו שש תחרויות
אזוריות ובגילאי  9שישחקו שלוש תחרויות קצרות (פסח ,קיץ  1וסוכות).
 .2כל השחקנים המשתתפים בתחרויות האזוריות מחויבים לכרטיס טניכרט הכולל אישור על כשירותם
לפעילות גופנית על פי חוק הספורט וביטוח תאונות אישיות (טופס הצהרת הורים מופיע באתר –
נוער – טופס הצהרת ביטוח).
 .3בכל אזור יכנסו  32שחקנים המדורגים בדירוג הגבוה ביותר .שאר השחקנים יעברו לתחרות אזורית
רמה  2או שניתן לעבור אזור עד ליום סגירת ההרשמה עד השעה  12בלילה.
 .4ריכוז אזורים במידה וירשמו פחות מ –  8שחקנים בתחרות אזורית.

 .5ההרשמה לתחרויות האזוריות תהיה על פי התוכנית המופיעה באתר האינטרנט .www.ita.co.il
השחקנים צריכים לוודא ששמם מופיע ברשימת פרסום משתתפים.

לא יתקבלו הרשמות בטלפון!!
 .5לאחר מועד ההגרלה יוכלו השחקנים/יות לוודא את מועד משחקם באתר האינטרנט.
 .6בכל תחרות אזורית תתקיים תחרות זוגות .ניקוד הזוגות מצטרף לניקוד היחידים באותה התחרות.
התנאי לקיום תחרות זוגות בתחרות אזורית הינו לפחות  4זוגות.
 .7שחקן המפסיק לשחק באמצע התחרות ,או אינו יכול להופיע לתחרות מסיבה בריאותית או אחרת,
חייב להמציא אישור רפואי תוך  48שעות מיום סיום התחרות .במידה ושחקן לא ימציא אישור
רפואי ,יקבל אפס נקודות על התחרות .שחקן שישלח אישור רפואי ,יקבל ניקוד עד לשלב בו פרש.
שחקן רשאי לשלוח אישור רפואי אחד במהלך השנה.
 .8הדירוג לתחרות האזורית ייקבע על-פי הדירוג הארצי .במידה שלא יהיו מדורגים  -תתקיים הגרלה
בין המשתתפים.
 .9ניקוד כפול בקיץ  -בהגרלה של  32שחקנים הניקוד יהיה לפי  1.5ובהגרלה של  16שחקנים ומטה
יקבלו ניקוד רגיל.
 .10גילאי  10ו –  12אזורית רמה  – 1משחקי דירוג עד שלב רבע גמר כולל .בכל שאר הגילאים ישחקו
משחקי דירוג למפסידי סיבוב ראשון בלבד.
 .11בתחרויות אזוריות עם מספר משתתפים  23 – 17ו –  11 – 9התנחומים יהיו חובה למפסידי סיבוב
ראשון.
מפסידי סיבוב שני יהיו רשאים (לא חובה) להירשם לתנחומים במקום התחרות וישובצו ביחד עם
מפסידי סיבוב ראשון להגרלה משותפת.
 .12שיטת המשחקים בבית הגמר ,משחקי דירוג וזוגות לגילאי  10בנים/בנות – הטוב משלוש מערכות.
 2:2סט רגיל .סט שלישי שובר שוויון עד .10
 .13שיטת המשחקים בבית גמר לגילאי  12בנים/בנות – הטוב משלוש מערכות ,סט שלישי שובר שוויון
עד .10
 .14שיטת המשחקים באזורית רמה  ,2משחקי דירוג (רמה  1ו ,)2-וזוגות לגילאי  12בנים/בנות – הטוב
משלוש מערכות 2:2 .סט רגיל ,סט שלישי שובר שוויון עד .10
 .15שיטת המשחקים בבית גמר (רמה  1ו ,)2-משחקי דירוג (רמה  1ו )2-וזוגות לגילאי 16 ,14
ולאומית– ישחקו הטוב משלוש מערכות ,סט שלישי שובר שוויון עד .10
 .16תחרות לאומית גברים/נשים – ישחקו במוקד אחד בכל תחרות .כרטיס חופשי יינתן למנצח עבור
התחרות הלאומית הבאה (דרג ב').
 .16ניתן לבטל השתתפות בתחרויות האזוריות לכל המאוחר ביום שלאחר מועד סיום ההרשמה (עד
השעה  12:00בצהרים) ולקבל החזר כספי על התחרות .לא יינתן החזר כספי על ביטול השתתפות
לאחר מועד זה.
 .17שחקנים שלא נרשמו מראש לתחרות  -לא יורשו להיכנס לתחרות .שחקן שנתקל בבעיה ולא הצליח
להירשם לתחרות ,ישלח מייל לפני השעה  12בלילה למחלקת תחרויות נוער.
 .18דמי הרשמה לתחרויות האזוריות (כל האזורים) – .₪ 100
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צבירת ניקוד  +טבלת מינימום חובת השתתפות
.1

צבירת ניקוד  -הניקוד ייקבע על פי הקריטריונים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

.2

שחקן ששיחק את מינימום חובת ההשתתפות – יחולק סכום הנקודות במינימום זה.
שחקן שלא שיחק את מינימום חובת ההשתתפות – יחולק סכום הנקודות במינימום חובת
ההשתתפות.
שחקן שנענש והורידו לו נקודות  -הן יורדו לפני החלוקה למספר התחרויות ,כלומר הממוצע
שלו ייפגע.
רק השתתפות בבית הגמר ,בתחרות ארצית או אזורית תיחשב כתחרות בממוצע.
שחקן ששיחק את כל התחרויות – התוצאות של  6התחרויות הטובות ביותר שהם מינימום
חובת ההשתתפות יחולקו במינימום זה.

טבלה לקביעת מינימום חובת השתתפות לכל תחרות:

שנת 2017
דירוג לתחרות:
 .1דירוג שנתונים
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 .3פסח
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