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מס' שחקנים בסגלקטגוריה
קריטריונים

שלושה שחקניםגילאי 12
שחקן שלישי - לפי דרוג או משחקי מבחן או הישגים משמעותיים 

בתחרויות בינלאומיות

חובת השתתפות ב - 3 תחרויות ארציות במהלך השנה, ולפחות באחת במחצית הראשונה של השנה (השתתפות באליפות ישראל  בסוכות - חובה)

חובת הגעה לכל אימוני הנבחרות בכל הגילאים במהלך השנה.

1.מדורג ראשון ארצי                                           2. מדורג 
שני ארצי

1. מדורג ראשון ארצי                                          2. מדורג 
T.E 100-1 במקום

שחקן שני + או/ו שלישי מדורג 2 - 6 ארצי ו/או 200-101 דירוג T.Eגילאי 14

מדורג ראשון ארצי ומדורגים 700-1 בדירוג ITF לנוערגילאי 16
שחקן שני + ו/או שלישי מדורג 1200-701 בדירוג ה-ITF  ו/או 2 - 6 

דירוג ישראלי

גילאי 18
1. חמש נקודות WTA/ATP ומעלה                      2. 20 

נקודות בדרוג ה ITF החדש לבוגרים/ןת      3. דירוג 200-1 
ITF לנוער

1. שחקן שני + שלישי  נקודות  ATP/WTA               2 4-1. נקודות 
4 - 19 נקודות דרוג ITF לבוגרים/ות                   3. 201-500 בדירוג 

ה-ITF לנוער.



דירוג או משחקי מבחןצירוף אוטומטי
1.מדורג ראשון ארצי
2. מדורג שני ארצי

 מדורג ראשון ארצישני שחקנים לאליפות יחידים
מדורג במקום T.E 50-1שלושה שחקנים לאליפות הנבחרות

שני שחקנים לאליפות יחידים

שלושה שחקנים לאליפות הנבחרות

שני שחקנים לאליפות יחידים

שלושה שחקנים לאליפות הנבחרות

קריטריונים להשתלבות בנבחרות לאליפויות אירופה

שחקן שני + ו/או שלישי מדורג 600-301 בדירוג ה-ITF  ו/או 2 - 6 
דירוג ישראלי

חמש נקודות ATP ומעלה או/ו דירוג ITF 250-1גילאי 18

T.E שחקן שני + או/ו שלישי מדורג 2 - 6 ארצי ו/או 100-51 דירוג

שחקן שני + שלישי נקודות   ATP  - מקומות  4-1 ו/או 250-1 
בדירוג ה-ITF ו/או 5-1 בדירוג הלאומי

קריטריונים

גילאי 14

מס' שחקנים בסגלקטגוריה

שחקן שלישי (לפי שיקול ועדה מקצועית)שלושה שחקניםגילאי 12

חובת הגעה לכל אימוני הנבחרות בכל הגילאים במהלך השנה.

מדורג ראשון ארצי ו/או מדורג 300-1 בדירוג ITFגילאי 16

חובת השתתפות ב - 3 תחרויות ארציות במהלך השנה, ולפחות באחת במחצית הראשונה של השנה.



הדירוג הקובע - 1/12
תמיכה/בונוס למאמנים - 50% מהשחקן.

דירוג 
יחידים

ניקוד דירוגניקודדירוגניקודדירוג  
יחידים

ניקוד דירוג  
יחידים

ניקוד דירוג  
יחידים

ניקודדירוג  

11450-1850-110200-11550-12050-150
223100-515100-515500-2008100-5112100-5125
332101-15031000-5014200-1018300-10118
442151-2001300-2014500-30112
552400-3012750-5016

500-40111000-7513

חצי גמרמקום 2מקום 1תחרותחצי גמרמקום 2מקום 1רמהמקום 2מקום 1 רמהמקום 2מקום 1
642פיוצ'ר42רמה 215רמה - 31.53
1284צלנג'ר63רמה 424רמה 422
84רמה 843רמה 211
126רמה 212
18105רמה 1מקום 2מקום 1 רמה21

21רמה 52.52
 + A רמה

G.S24126
63רמה 211

ניקוד לזוגות - חצי מהניקוד הניתן ליחידים

T.E 16 בונוסים לתחרויות גילאי

בונוסים לתחרויות פיוצ'רים וצלנג'ריםבונוסים לתחרויות ITF יחידים. לזוגות*

ATP/WTA

קריטריונים לתמיכה בשחקנים* ובמאמניהם (בנים/בנות)

בונוסים לתחרויות דירוג ישראלי 
גילאי 14-18 בנים/בנות. לזוגות*

TE. 14 בונוסים לתחרויות גילאי

דירוג ישראלי גילאי 
14-18 בנים/בנות

דירוג עד גיל 
23/לאומית

T.E 14 גילאיT.E 16 שנתון 2001-גילאי) ITF
2002) גילאי 18-17

 ITF (שנתון 2002) 
גילאי 16 ומטה

תחרות
פורים

4

חנוכה

פסח
שבועות
קיץ 1
קיץ 5

אליפות 
ישראל 

ניקוד

8
6
4
4

 :םישגד
 תוחפלו הנשה ךלהמב תויצרא תויורחת 3 -ב תופתתשה תבוח הלח
  !הבוח - תוכוס תורחת - הנשה לש הנושארה תיצחמב תחאב
 ךלהמב םיאליגה לכב תרחבנה ינומיא לכל העגה תבוח ןכ-ומכ

 26 ליג דע םינקחשל לבגומ םינקחשל הכימתה ןתמ*



קריטריונים לתמיכה במועדונים
X 250,000 - 2018 תקציב

ניקודתוצאהTE-14ניקודמשתתפיםניקודתוצאותנקודותמס קבוצותנקודותתוצאות נקודותמשתתפיםנקודותתוצאות נקודותמשתתפיםנקודותתוצאותנקודותמשתתפים
10רבע גמררמה 1021  - 61מקום רביעי56 -  41מקום ראשון102  - 61מקום 121-511מקום 1-531

15חצי גמר203  -811מקום שלישי108 -  36מקום שני203  - 511מקום 95-1022מקום 62 10- 6
20מקום שני304  - 1021מקום שני1510  - 211מקום שלישי303 -  421מקום 610-1543מקום 1593- 11
25מקום ראשון1531+5מקום ראשון116+15מקום רביעי331+5מקום 415-2064מקום 124+ 16

2TE-14מקום 35מקום 5
5חצי גמררמה 2ליגה מחוזית1מקום 26מקום 6

8מקום שני4מקום שני
12מקום ראשון6מקום ראשון

אלופי ישראלניקודמקום
1155TE 14
4מקום שנירמה 21033
6מקום ראשון372
451TE -16/17חצי גמר

10מקום שני5-103
12מקום ראשון

TE-16/25מקום שני
10מקום ראשון*(גילאי 12, 14, 16, 18)

ITF
4מקום שנירמה5

6מקום ראשון
6מקום שנירמה 4

8מקום ראשון
6חצי גמררמה 3

8מקום 2
10מקום ראשון

12חצי גמררמה 2
20מקום שני

30מקום ראשון
12רבע גמררמה 1

25חצי גמר
35מקום שני

50מקום ראשון

תחרויות בינלאומיות תחרויות יומיות

בונוסים לדרוגי סוף שנה  - אלופי ישראל

ליגות צעיריםסבב ווילסון/פרינסתחרויות אזוריותתחרויות ארציות* 

 :םישגד
  תויהל בייח  תויצראה תויורחתב דוקינה .1 
 .ןודעומ לכל ויהיש תודוקנה ךסמ 40% תוחפל    
 הנייהת ל"נה תויורחתה לכ .2
 םינקחשה ללכל תופתתשהל תוחותפ    

 :תורטמ
 סינטב קוסעל םינודעומ דודיע .1

 םינקחש רתויש המכ סינכהל + יתורחת
 .ל"נה תויורחתל
 םינודעומב םינקחשה 'סמ תלדגה .2



קריטריונים למעמד ספורטאי בצה"ל
הערותקריטריוניםמעמד

דירוג ITF מ - 1 - 400       
דרוג 1 - 3 בדרוג הלאומי לנוער 

דרוג 1 - 25 בדרוג הלאומי לבוגרים
אלוף ישראל לנוער וסגנו

שתי נקודות WTA/ATP ומעלה
ITF 100 - 1 דירוג

אלוף ישראל לנוער

ספורטאי מצטיין 
(ע"פ המלצת האיגוד)

מתוך כ - 3,000 שחקנים מדורגים

ספורטאי 


