
 

 מאסטרס אילת 
  2017בנובמבר  25 – 21

 תקנון התחרות 
 

 בעלי תפקידים

 

  שלמה גליקשטיין -ועדה המארגנת  והיו"ר 

 052-5266288רונן שהם שטרס  -  מנהל האירוע 

  053-4455017 –מיקי זרגרי  –מנהל התחרות 

  054-9438332 – אלכס חנקין –שופט ראשי כללי 

  חברי הוועדה המארגנת–  

 053-4455015 –פרייזלר ריף אילנה      

 052-4228825 -תום ברק  ,  052-6105886 - רינת ענתבי 

 ים שופט-   

   052-6460121 –דניאל לאופר 

 052-5578070 -יואב ריכטר 

 054-2090867 –סרינה רפאילוב 

 

 

 

 

 



 כללים

 

שחקן יוכל להשתתף בתחרות כשברשותו: אישור 

אי בתוקף + ביטוח תאונות אישיות + טניכרט. רפו

 למען הסר ספק: לא תתאפשר השתתפות בהיעדר אחד מהנ"ל.

  על כל שחקן מוטלת האחריות לוודא את שעת המשחק שלו

 .ולתכנן את התייצבותו לתחרות בהתאם

לוחות המודעות על נא להתעדכן ברשימת המשחקים המופיעה 

 שבמלון ספורט.

 צב בעמדת השופט הראשי של המגרשים כל שחקן חייב להתיי

דקות לפני תחילת כל משחק. השחקן יישאר  15הרלוונטיים עד 

 ראשי עד אשר יועלה למגרש ע"י השופט.באזור עמדת השופט ה

  דקות ומעלה למשחק יהווה הפסד טכני עבור  15איחור של

  השחקן המאחר.

ההגעה למשחקים הינה באחריות המשתתפים  – שימו לב

 בלבד.

 דקות 5 -ורך זמן החימום  א. 

  וימסור לו  ידווח על התוצאהלשופט , המנצח ייגש בסיום המשחק

מסירת הכדורים הינה תנאי לרישום . את הכדורים המשומשים

  התוצאה.

 יש לגשת  בין שחקנים במהלך המשחק במקרה של חילוקי דעות

. השופט הראשי יהיה אחראי מתחםלשופט הראשי הרלוונטי בכל 

יטראלי להמשך המשחק. על השחקנים לשתף את שופט נמציעל 

 פעולה עם השופטים הראשיים לכשיתבקשו לשפוט במשחקים.

  בצע שינויים להנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות

אשר יפורטו ובלוחות הזמנים בשיטות המשחקים בהגרלות, 

 .יפורסמו לאחר ההגרלהובהמשך 

  המאסטרס ולחוקת כל המשחקים ישוחקו בהתאם לתקנון ועדת

 הטניס.

  שימו לב! שחקן אשר נכנס להגרלת המשחקים ואין ברשותו

יוכל להשתתף בתחרות ודמי הרישום לא  –אישור רפואי תקף 

 לא יוחזרו לו.

 



 

 קבלת פנים ותשורות

 

  קבלת הפנים, התייצבות לתחרות וחלוקת התשורות לשחקנים

 במלון ספורט. האולימפיקסיתקיימו בלובי 

 :מועדי חלוקת התשורות 

o  17:00 – 15:00 – 21.11יום שלישי 

o  18:00 – 15:00 – 22.11יום רביעי 

ובהצגת צמיד  בלבד הכניסה למלון ספורט מוגבלת לאורחי המלון

 . אורח

אינם ומבקשים לקבל את התשורות שחקנים אשר שימו לב !  

מדת המאבטח מתבקשים להתייצב בע מתארחים במלון ספורט

יזוהו על ידי המאבטח  . הםלהציג עצמםבכניסה הראשית למלון ו

 התשורות בלבד . היכנס למלון לקבלתויורשו ל

 

 לוח זמנים

 

 קריטית להצלחת התחרות ולהנאה של  עמידה בלוח הזמנים הינה

ם ולהקל למשחקיה משתתפיה. השחקנים מתבקשים להקדים בהגעה

 על השופטים הראשיים בעמידה בלו"ז הנוקשה.

 

 השתתפות במספר קטגוריות

 

  כל שחקן רשאי להשתתף בקטגוריית זוגות אחת בנוסף להשתתפותו

בנוסף רשאים להשתתף  שחקני דרג ב' בלבדבקטגוריית היחידים. 

ת , אך ההשתתפות בתנחומים מותנישיתקיימו ביום ו' גם בתנחומים

 משחקי הזוגות. של בעמידה בלו"ז 

 

 

 קטגוריות: יחידות, זוגות  יכולות להשתתף בשלוש בלבד נשים

 נשים וזוגות מעורבים.



 תחרות היחידים

 

  ,15:00, בשעה  21.11.17תחרות היחידים תחל ביום שלישי 

 .12:00בסביבות השעה   25.11.17ותסתיים ביום שבת, 

  במגרשי מלון המשחקים יתקיימו במגרשי הטניס העירוניים וכן

ספורט. על כל שחקן מוטלת האחריות לוודא היכן הוא משחק ובאיזו 

 שעה.

  ישוחק  6:6המשחקים ישוחקו עד מערכה מלאה, כאשר במצב של

 נקודות. 7שובר שוויון עד 

  באליפות נשחק עם כדוריTretorn 

  שני סטים(. בכל שני משחקיםהחלפת כדורים תתבצע( 

 ת הזכות לבצע שינויים הנהלת התחרות שומרת לעצמה א

בהגרלות, בשיטות המשחקים ובלוחות הזמנים אשר יפורטו 

 .בהמשך ויפורסמו לאחר ההגרלה

 

 תחרות התנחומים

 

  משחקי התנחומים מיועדים לשחקני דרג ב' בלבד אשר הפסידו

  לפני סיבוב חצי הגמר.במשחקיהם 

 23.11.17, ההרשמה לתחרות התנחומים הינה עד ליום חמישי  ,

 (.במגרשי התחרות ים)אצל השופט 14:00עה בש

 מיד בסיום משחקי  ,24.11.17חלו ביום שישי,משחקי התנחומים י

 חצאי גמר היחידים.

  ישוחק  4:4במצב של משחקונים.  4משחקי התנחומים ישוחקו עד

 .נקודות 7שובר שוויון עד 

  הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים

המשחקים ובלוחות הזמנים אשר יפורטו בהגרלות, בשיטות 

 .בהמשך ויפורסמו לאחר ההגרלה

 

 

 

 



 תחרות הזוגות

 

  .ההרשמה לתחרות הזוגות נפתחה עם ההרשמה לתחרות היחידים 

  בעוד מועד ומעוניינים להשתתף בתחרות משחקנים שלא נרשמו

לשופטים במגרשי התחרות עד יום רביעי הזוגות, יפנו ישירות 

 .16:00 בשעה  22.11.17

  ביום רביעי אחר הצהריים . לו"ז הזוגות תתבצע תחרות הגרלת

 המשחקים יפורסם מיד לאחר מכן.

  ישוחק  6:6, כאשר במצב של עד מערכה אחת ישוחקו הזוגותמשחקי

 נקודות. 7שובר שוויון עד 

  הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים

נים אשר יפורטו בהגרלות, בשיטות המשחקים ובלוחות הזמ

 .בהמשך ויפורסמו לאחר ההגרלה

 

 

 טקס הסיום

 

 מיד בסיום  יתקיימוחלוקת הגביעים והגרלת הפרסים  ,טקס הסיום

בלובי מלון ספורט בסביבות ,  25.11.17 בת,משחקי הגמר ביום ש

 .12:00השעה 

 

            בכבוד רב,            

ועדה המארגנת    וה     

  2017מאסטרס אילת 

 

 

 

 

 


