
 

 

 

 

 

 

 

 8201נהלים לליגות הבוגרות כולל ליגת על בוגרים  

 

 ליגה א', ב', ג': שלישי, שישי או שבת.  לו"ז מתוכנן (1

 ליגה ארצית ישחקו בימיי שישי המופיעים מטה (2

 24,27,28/4 -:שלישי/שישי/שבת 1מחזור  -

 22,25,26/5 - :שלישי/שישי/שבת2מחזור  -

 29/5,1/6,2/6 -:שלישי/שישי/שבת 3מחזור  -

 5,8,9/6 -:שלישי/שישי/ שבת 4מחזור  -

 12,15,16/6-: שלישי/שישי/שבת 5מחזור  -

 19,22,23/6-שלישי/שישי/שבת : 6מחזור  -

 26,29,30/6-שלישי/שישי/שבת : 7מחזור  -

 

 בשלישי שלפני תאריך המחזור. אפשר לקבוע תאריכי משחקים בשישי, שבת  או -

 מחזורי בית/חוץ. כל מחוז יהיה בנוי משמונה קבוצות.–המשחקים ישוחקו בשיטת ליגה 

הקבוצה שתסיים במקום הראשון תעלה אוטומטית לליגה בכירה : –ליגה ארצית, א,ב וג' 

 יותר, שתי הקבוצות שיסיימו במקומות האחרונים בכל מחוז תרדנה ליגות אוטומטית 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 .ליגה בימיי שישי –מחזורים( 5ליגת על )לו"ז מתוכנן  (3

   במידת הצורך בשל ריבוי התחרויות אופציה ליום שלישי בנוסף

 28/8/2018 – יליש: יום ש1מחזור 

 31/8/2018  -: יום שישי 2מחזור 

 7/9/2018-: יום שישי 3מחזור 

 14/9/2018 – : יום שישי4מחזור 

 21/9/2018 – : יום שישי5מחזור 

               2/10או  25/9 – 5משחק הישרדות ליגת על מקומות  – : יום שישי6מחזור 

 במהלך השבוע לפני א. ישראל -חצי גמר פיינל פור ליגת העל

 יום ראשון של אליפות ישראל לבוגרים-גמר פיינל פור ליגת העל

 

 שלישי בשיטת בית/חוץ בימייקבוצות אשר ישחקו  6ליגת העל תהייה בנויה משני בתים של 

 שישי.ו

 לא ניתן לשנות/להזיז תאריכי משחקי ליגת העל. 

( תרדנה אוטומטית לליגה ארצית. מקום 6הקבוצות שיסיימו במקום האחרון בכל בית )מקום  

 ( תשחקנה במשחק הישרדות, המפסידה תרד לליגה ארצית5לפני אחרון בכל בית ) מקום 

 יורדות לליגה ארצית(. קבוצות 3)  

 



 

 

 

 

 

 

קבוצות המיקום ייקבע ע"פ תוצאת  2בסיום העונה הסדירה במקרה של שוויון בנקודות בין 

  המפגש ביניהן.

(ף יתקיים משחק 3מחוזות במקום  2במידה ובליגה הארצית לא יקבעו אוטומטית העולות ) לדוג 

 עלייה בסיום הליגה הסדירה

קבוצת ויותר המיקום ייקבע ע"פ כמות הניצחונות, ההפסדים,  3 במקרה של שוויון בנקודות בין

 המערכות והמשחקונים, לפי סדר זה, בהתאמה.

 

 תאריכי לידה רלוונטיים לכל קטגוריה  : (4

ביום המשחקים  14אשר ימלאו לו  2004או שחקן שנתון  ומעלה 2003: החל משנתון בוגרים •

יוכל  -ביום המשחקים הראשון 14מלאו לו  טרם אשר 2004ילד משנתון  -)חריג  הראשון.

יעשה באופן ידני ע"י שליחת  2004(. הרישום לשחקן שנתון להירשם לקבוצה כמדורג אחרון

 מייל.

ביום  13אשר ימלאו לה  2005או שחקנית שנתון  ומעלה 2004החל משנתון בוגרות: 

ום המשחקים בי 13מלאו לה  טרם אשר 2005ילדה משנתון - ה)חריג המשחקים הראשון

יעשה  2005(. הרישום לשחקנית שנתון הראשון תוכל להירשם לקבוצה כמדורגת אחרונה

 באופן ידני ע"י שליחת מייל.

 

 

 



 

 

 

  

 רישום: (5

הרישום לליגות הבוגרות יתבצע דרך אתר איגוד הטניס. הסבר מפורט לגבי הליכי הרישום ניתן 

 .הדרכה ותמיכה –ליגת ווינר  לקרוא באתר איגוד הטניס תחת

פרט לליגת העל.  – 03/2018/19ויסתיים  בתאריך  8201/02/80הרישום לליגות יתחיל ב 

 הרישום לליגת העל יפתח כחודשיים לפני תחילת המשחקים.

 בכל שאלה נא לפנות לרכזת ליגה וגביע.

 מיסי ליגה: גברים

 ש"ח לקבוצה  350 –ליגת על  -

 לקבוצה   ₪  350–ליגה ארצית  -

 לקבוצה                                                    ₪  250 -ליגה א'   -

 לקבוצה₪  250 -ליגה ב'   -

 לקבוצה₪  250 –ליגה ג'  -

 מיסי ליגה: נשים    

 ש"ח לקבוצה 350 –ליגת על  -

 לקבוצה ₪ 350-ליגה ארצית  -

 ש"ח לקבוצה 150 -ליגה א' -

שחקנים לכל הפחות, בעלי טניכרט,אישור רפואי בתקף למועד המשחק  4-קבוצת ליגה מורכבת מ

 )דרך האיגוד או דרך המועדון(. 2018הראשון של הליגה וביטוח לעונת 

 



 

 

 

 

 שליחת תוצאות: (6

שעות שלאחר סיום המחזור ע''י הקבוצה  48התוצאות חייבות להיות מוקלדות באתר האינטרנט עד  

 הסבר מפורט על משלוח תוצאה ניתן למצוא באתר האיגוד בלינק הבא:המארחת. 

http://www.ita.co.il/uploads/file/PDF/ligaresults2011.pdf 

ייל מאחראי הקבוצה במידה ותוצאת המשחקים לא תעודכן עד המועד המצוין לעיל ,ולא יתקבל מ

לגבי בעיה טכנית שבה נתקל באתר איגוד הטניס, תיקנס הקבוצה המארחת ע"פ הקנסות 

 המפורטים בהמשך קובץ זה. 

ערעור לגבי תוצאה יתקבל אך ורק בתוך שבוע לאחר קיום המשחק, ורק בהצגת טופס 

 התוצאה הרשמי, חתום על ידי נציגי שתי הקבוצות.

 לוחות זמנים: (7

 פרסום לוחות הזמנים לא יינתנו שינויים בלוח הזמנים.לאחר 

 הרכב מלא למפגש: (8

הגעה שלושה שחקני יחידים. משחקים שלושה משחקי יחידים ומשחק זוגות אחד.  –בוגרים 

השחקנים כמדורגים  2במקרה זה ישחקו - (שחקנים במקום שלושה 2למשחק  בהרכב חסר )

בהתאמה והשחקן שלא הגיע , ירשם  –וצה היריבה באותו מפגש מול שני המדורגים של הקב 1,2

 ₪.  100-ניצחון טכני לשחקן השלישי. בנוסף המועדון אשר יופיע בהרכב חסר ייקנס ב

 מתוך שלושה משמעותה כאי הופעה של הקבוצה. 1הופעה עם שחקן 

שתי שחקניות יחידים. משחקים שני משחקי יחידים ומשחק זוגות אחד. הופעה ללא  –בוגרות 

 רכב מלא למפגש משמעו כאי הופעה למפגש.ה

משחקי יחידים ומשחק זוגות אחד.  2-המפגש בגברים ובנשים מורכב מ וליגת על ליגה ארצית

 מחייבת לפחות שני שחקנים. וליגת על לכן הופעה לליגה ארצית

 

http://www.ita.co.il/uploads/file/PDF/ligaresults2011.pdf


 

 

 

 

 

 

 שיטת משחקים: (9

 נקודות.  10מערכות, מערכה שלישית שובר שוויון עד  3-משחקי יחידים: ליגה א',ב' וג' :הטוב מ

 מערכות, מערכה שלישית מערכה מלאה. 3-: הטוב מוליגת העל ליגה ארצית

בניקוד במשחקון. מערכה שלישית   NO ADDושיטת  -מערכות מ  3-משחקי זוגות: הטוב מ

 נקודות. 10הינה שובר שוויון עד 

 שחקן אשר פרש ממשחק היחידים אינו רשאי להשתתף במשחק הזוגות.*

 הוספת שחקנים: (10

ניתן להוסיף שחקנים חדשים שלא רשומים בשום ליגה העונה עד המחזור השני של הליגה )כלומר 

קנים תיעשה באופן זהה לרישום השחקנים עד לפני תחילת המחזור השלישי(. הוספת השח

חילת המחזור השלישי בתנאי האלקטרוני באתר איגוד הטניס. ניתן יהיה להוסיף שחקנים עד ת

 כי השחקנים לא שהו בארץ )לדוגמא היו בקולג' עד לתחילת המחזור הרביעי(.שיוכח 

 העברת שחקנים: .10    

ניתן להעביר שחקנים מקבוצה לקבוצה עד למחזור השני כולל ) כלומר עד תחילת המחזור 

השלישי(. העברת שחקנים תיעשה דרך מערכת ההרשמה האלקטרונית ע"י מחיקת השחקן מן 

 הקבוצה בה הוא רשום והוספתו לקבוצה החדשה. 

יפתח בסיום שעות לפני תחילת המחזור ייסגר חלון ההוספות והעברות השחקנים ו 48

 המחזור.

 

 



 

 

 

 

 משקיפי פתע: (11

יופעלו משקיפים בליגות ארצית, א', ב' וג' שתפקידם יהיה בדיקת קיום המשחקים במועד ומקום  

 המיועד לפי הנהלים.

 

 :2018קנסות ליגות  (12

 ש''ח. הפסקת הפעילות תחשב מרגע שנעשו הגרלות ופורסמו. 400  -הפסקת פעילות  -

 ₪  200 -אי הופעה למשחק חוץ  -

 ש"ח 400 –אי הופעה למשחק בית  -

 ₪ 100 - בלבד  3שחקנים במקום  2 –הופעה בהרכב חסר  -

המשחקים של השחקנים אשר עלו בסדר שגוי ייקבעו כל   - ש''ח 100 -סדר דירוגים שגוי  -

 לטובת היריבים. 6:0 6:0

 קף(ש''ח )במידה ולא הוכח שלשחקן הייתה בדיקה בתו 500-שיתוף שחקן ללא בדיקה רפואית -

ש''ח )במידה והוכח שהייתה לשחקן בדיקה רפואית  250 -שיתוף שחקן ללא בדיקה רפואית -

 שנשלחה לאיגוד הטניס(.

 ש''ח 50 - ע"י הקבוצה המארחת לאחר סיום מפגש הליגה שעות 48אי הקלדת תוצאות עד  -

 קנס וניצחון טכני לקבוצה היריבה.

 

 

 

 



 

 

 

 

 דיווח כוזב של תוצאה: -

תוצאה כוזבת בכוונת תחילה ממשחק שלא התקיים או נגמר בתוצאה אחרת קבוצה אשר תדווח 

עד  6000פעילותה תופסק לאלתר, והיא תעמוד לקנס כספי מ –ממה שנמסר לאיגוד הטניס 

 ש''ח בהתאם לסוג הליגה לפי התקנון. 25000

 

 0534455010,         טלפונים: o.illiga@ita.cדוא''ל לשאלות, פניות ובעיות: 

 

 מאחלים עונה מוצלחת לכולם,

 מחלקת ליגה וגביע

 

mailto:liga@ita.co.il

