
 
 

 
	2018	הצעירות	לליגות	נהלים

	
 . האישי בדירוג נקודות לצבור יוכל בליגה שישחק שחקנית/שחקן כל -  2018 משנת

 .דירוג' נק 3 לצבור יוכל שחקן, מחוזית בליגה ביחידים ניצחון כל עבור

 .דירוג' נק 5 לצבור יוכל שחקן), ונערים נערות, נוער( העל בליגת ביחידים ניצחון כל עבור

 .ושבועות פסח, פורים תחרויות לאחר ית/לשחקן יתווספו הדירוג ודותנק

  ליגה בשיטת ישוחקו המשחקים

 :הליגה מבנה )1

 . ונוער נערות, נערים, ילדות, ילדים :קטגוריות

 :מתוכנן ז"לו

 מוקדים במספר מרוכזים ליגה מחזורי  ישוחקו 20/01/2018 – תאריךב : 1+2 מחזור -

 באמצע ישחקו הן - בשבת לשחק יכולות שלא דתיות תקבוצו למעט. ( הארץ ברחבי

 ).השבוע

 מוקדים במספר מרוכזים ליגה מחזורי  ישוחקו 27/01/2018 – בתאריך:  3+4 מחזור -

 באמצע ישחקו הן - בשבת לשחק יכולות שלא דתיות קבוצות למעט(.  הארץ ברחבי

 ).השבוע

 ברחבי מוקדים במספר כזיםמרו ליגה מחזורי  ישוחקו –03/02/2018 :5+6 מחזור -

 ).השבוע באמצע ישחקו הן - בשבת לשחק יכולות שלא דתיות קבוצות למעט(.הארץ

 ברחבי מוקדים במספר כזיםמרו ליגה מחזורי  ישוחקו 10/03/2018 :7+8 מחזור -

 ).השבוע באמצע ישחקו הן - בשבת לשחק יכולות שלא דתיות קבוצות למעט(.הארץ

 יהיה וזהו במידה.  14/4/2018  - האלופים וףאל גמר 1/8 משחקי/השלמה מחזור -

 יהיה השנה(  האלופים. א גמר שמינית משחקי לקיום יקבע נוסף מחזור, השלמה מחזור



 מחוז מכל, האלופים אלוף תואר על יתחרו קבוצות של יותר רב מספר ובו נוסף סיבוב

 .במחוז קבוצות 8מ יותר יהיו לא, ) תקבוצו 4-כ יעלו

 .יתווספו נוספים תאריכים, הגשם בגלל חזוריםמ ויתבטלו במידה -
 

 

 

 

 

 :  קטגוריה לכל רלוונטיים לידה תאריכי

 

, אחרון כמדורג 2004 משנתון 1 שחקן לצרף ניתן(  31/12/2003 – 01/01/2002: נוער •

 גיל חריג לאישור נוספת בקשה ויש במידה. )הליגה לרכזת קשהבב מייל בשליחת רק

 .ידני באופן תתבצע ההוספה. חריגה בקשה עם מייל לשלוח יש, והוספה שונה לדירוגו

 ההראשונ בעשיריה מדורג אשר 2004 שנתון כלומר, חריג שחקן רק – העל ליגת נוער •

 .ואישורה מיוחדת בקשה שליחת לאחר תתבצע ההוספה – העל לליגת להירשם  יוכל בגילו

, אחרון כמדורג 2006 משנתון 1 שחקן לצרף ניתן( 31/12/2005 – 01/01/2004: נערים •

 גיל חריג לאישור נוספת בקשה ויש במידה .)הליגה לרכזת קשהבב מייל בשליחת רק

 .ידני באופן תתבצע ההוספה. חריגה בקשה עם מייל לשלוח יש, והוספה שונה לדירוגו

 הראשונה בעשיריה מדורג אשר 2006 שנתון כלומר, חריג שחקן רק - העל ליגת נערים  •

 .ואישורה מיוחדת בקשה שליחת לאחר תתבצע ההוספה – העל לליגת רשםלהי  יוכל בגילו

 כמדורגת 2006 משנתון 1 שחקנית לצרף ניתן( 31/12/2005 – 01/01/2002: נערות •

 חריג לאישור נוספת בקשה ויש במידה. )הליגה לרכזת קשהבב מייל בשליחת רק, אחרונה

 .ידני באופן תתבצע ההוספה. ריגהח בקשה עם מייל לשלוח יש, והוספה שונה לדירוגו גיל

 בעשיריה מדורגת אשר 2006 שנתון כלומר, חריגה שחקנית רק – העל ליגת נערות •

 מיוחדת בקשה שליחת לאחר תתבצע ההוספה – העל לליגת להירשם תוכל בגילה הראשונה

 .ואישורה



 כמדורג 2008 משנתון 1 שחקן לצרף ניתן( 31/12/2007 – 01/01/2006 :ילדים •

 מייל לשלוח יש, והוספה שונה לדירוגו גיל חריג לאישור נוספת בקשה ויש במידה .)ןאחרו

 .ידני באופן תתבצע ההוספה. חריגה בקשה עם

 תכמדורג 2008 משנתון 1 שחקנית לצרף ניתן(31/12/2007 – 01/01/2006: ילדות •

 לשלוח יש, והוספה שונה לדירוגו גיל חריג לאישור נוספת בקשה ויש במידה .)אחרונה

 .ידני באופן תתבצע ההוספה. חריגה בקשה עם מייל

 . מחוזיות וליגות העל ליגת  - ונערות עריםנ,  נוער

 . בלבד מחוזיות ליגות – וילדות ילדים

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

 .ביניהן המפגש

, הניצחונות כמות פ"ע ייקבע המיקום ויותר קבוצת 3 בין בנקודות וויוןש של הבמקר

 .בהתאמה, זה סדר לפי, והמשחקונים המערכות, ההפסדים

 

 

 

 הטניס באיגוד ממוחשבת מערכת שינוי בעקבות בטופס ידני רישום :רישום )2

 

  עובר האיגוד. ( רישום טופס י"ע ידני באופן יתבצע השנה הצעירות לליגות הרישום
 

  .)  ידני באופן כרגע להירשם יש ולכן אחרת ממוחשבת למערכת
 

 71/202/182 בתאריך יתחיל הרישום

 2018/0108/ בתאריך יסתיים הרישום

 .₪ 150 בסך הם הצעירות בליגות קבוצה כל עבור ליגה מיסי

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

 הצהרת על הורה חתימת לצרף חובה. 2018 תונלע וביטוח הליגה של הראשון המשחק

  בתוקף רפואי אישור+  הביטוח

  .הסדירה הליגה סיום לאחר יערכו האלופים אלוף משחקי

 ):וממנה העל  לליגת( ויורדות עולות ,אלופות, קביעת )3



 הראשונות 4 בין(  גמר חקיבמש תקבענה העל תבליג האלופות -  נערותו נערים, נוער

 יסיימו אשר הקבוצות 2. האלופים אלוף משחקי בזמן ישוחקו אשר) 4 פיינל -הסדירה בליגה

 . 2018/19 בעונת המחוזיות לליגות ירדו העל ליגת של חרוניםהא במקומות

 אלוף במשחקי יתחרו השונות המחוזיות ליגותב הראשונים במקומות יסיימו אשר הקבוצות

 .)2018/19(  הבאה בעונה העל לליגת ההעלי על האלופים

 .העל לליגת יעלו האלופים אלוף לגמר יעויג אשר הקבוצות 2 

 האליפות על יתחרו השונים מחוזותב הראשונים במקומות שיסיימו הקבוצות – וילדות ילדים

 .האלופים אלוף במשחקי

 

 liga@ita.co.il וגביע ליגה רכזת –לביא מורן: נוספים לפרטים

 :תוצאות שליחת )4

 .המרוכזים המחזורים תוצאות את יעדכן ישהרא השופט המרוכזות תבליגו

  .חוץ/בית במחזור

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

 ליגת תחת האיגוד באתר למצוא ניתן תוצאה משלוח על מפורט הסבר. המארחת הקבוצה

  .ותמיכה הדרכה  - ווינר

 מאחראי מייל יתקבל ולא, לעיל המצוין המועד עד תעודכן לא המשחקים תוצאתו במידה

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

 . זה קובץ בהמשך המפורטים הקנסות

 

 

 

 :זמנים לוחות )5

 ולא אשוניהר ז"הלו בפרסום ייקבעו אשר ובשעות בתאריך יתקיימו המרוכזים המחזורים

 .שלו הזמנים לוח את לשנות או המפגש מוקד את להעתיק יהיה ניתן

 :הבאים הנהלים לפי ז"לו לשינויי נתונים יהיו חוץ – בית בשיטת ישוחקו אשר המשחקים

 ליום שלישי מיום דחיות יאושרו: לדוגמא( המדובר למחזור מעבר משחקים דחיות יאושרו לא

 .)כךל מעבר לא אך שבוע אותו של שבת



 של אישורם לאחר רק כסופי יחשב שינויי . liga@ita.co.il   ל''לדוא לשלוח יש  ז"לו שינויי

 אישור ללא. הליגה מרכזת" מאושר" מייל וקבלת החדש יךהתאר על הקבוצות שתי אחראי

 . משחק שעת לשנות אין הליגה תמרכז

 :למפגש מלא הרכב )6

 ומשחק יחידים משחקי שלושה משחקים. יחידים שחקני שלושה – ונוער נערים, יםילד

 זה במקרה :העונה במהלך) שלושה במקום שחקנים 2( חסר בהרכב הופעה .אחד זוגות

 – היריבה הקבוצה של המדורגים שני מול מפגש באותו 1,2 כמדורגים השחקנים 2 ישחקו

 .יום לאותו ₪ 100-ב ייקנס חסר בהרכב יופיע אשר המועדון בנוסף. בהתאמה

 .אחד זוגות ומשחק יחידים משחקי שני משחקים. יחידים שחקניות שתי – ונערות ילדות

 קנסות סעיף פ"ע תיקנס והקבוצה למפגש הופעה כאי משמעו למפגש מלא הרכב ללא הופעה

 .ליגה

 :משחקים שיטת )7

 מחוזיות ותליג

 .נקודות 10 עד שוויון שובר שלישית כהמער. 2:2 - מ תמערכו 3-מ הטוב: יחידים משחקי

 מערכה. במשחקון בניקוד  NO ADD ושיטת 2:2 - מ מערכות 3-מ הטוב: זוגות משחקי

 .נקודות 10 עד שוויון שובר הינה שלישית

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

 העל תליג

 עד שוויון שובר הינה השלישית המערכה כאשר 0:0 -מ מערכות 3-מ הטוב: יחידים משחק

 .נקודות 10

 המערכה. במשחקון בניקוד NO ADD ושיטת 0:0 -מ מערכות 3-מ הטוב: : זוגות משחק

 .נקודות 10 עד שוויון שובר הינה השלישית

 

 :שחקנים הוספת )8

 הליגה של רביעיה המחזור עד העונה ליגה בשום רשומים שלא חדשים שחקנים להוסיף ניתן

 . מייל שליחת י"ע תיעשה השחקנים הוספת. )יחמישה המחזור תחילת לפני עד רכלומ(

 

 



 

 

 :שחקנים העברת  )9

 תחילת לפני עד כלומר(  הליגה של ישנה למחזור עד לקבוצה מקבוצה שחקנים להעביר ניתן

  . מייל שליחת דרך תיעשה שחקנים העברת. )ישלישה המחזור

 בסיום ויפתח השחקנים והעברות ההוספות חלון ייסגר המחזור תחילת לפני שעות 24

 .המחזור

 : 2018 צעירות ליגות קנסות )10

 או במייל הליגה לרכז הקבוצה אחראי של להודעה בכפוף( ח''ש 100 צעירים הופעה אי -
 .)המשחק מועד לפני לשעתיים עד SMS-ב

 דקות 20-מ ביותר למשחק איחור. ₪ 400 – טלפונית הודעה ללא צעירים הופעה אי -
 .הופעה כאי משמעותו הקבוצה מתוך 1 שחקן הופעת. הופעה כאי ותומשמע

 ח''ש 300  - הרישום סיום לאחר נחשבת פעילות הפסקת – צעירים פעילות הפסקת -

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

 ח''ש 100 - שגוי דירוגים סדר -

 לשלוח יש.  רפואית קהבדי לא שחקן של שתתפותה תאפשרת לא ,מרוכזים במחזורים -
 הועברה לא עדיין אך נעשתה הבדיקה אם.הליגה תחילת לפני הטניס לאיגוד הבדיקות את

. הראשי לשופט עותק ולתת המשחקים ליום הבדיקה טופס את ביאלה יש, הטניס לאיגוד
 !!!לשחק ניתן יהיה לא רפואי אישור ללא

 בדיקה הייתה שלשחקן הוכח לאו במידה( ח''ש 500-רפואית בדיקה ללא שחקן שיתוף -
 )בתוקף

 בדיקה לשחקן שהייתה הוכחו במידה( ח''ש 250 -רפואית בדיקה ללא שחקן שיתוף -
 ).הטניס לאיגוד שנשלחה רפואית

 טכני והפסד ח''ש 50 - הליגה מפגש סיום  לאחר שעות 48 עד תוצאות תדלהק אי -

 .המארחת לקבוצה

 :תוצאה של כוזב דיווח -



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

 כספי לקנס תעמוד והיא, לאלתר תופסק פעילותה – הטניס לאיגוד שנמסר ממה אחרת

 .התקנון לפי הליגה לסוג בהתאם ח''ש 25000 עד 6000מ

 0534455010 נייד טלפון -  לביא מורן,  liga@ita.co.il: ובעיות פניות, לשאלות ל''דוא

 

	וגביע	ליגה	מחלקת	,לכולם	מוצלחת	עונה	לכולם	מאחלים


