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 מבוא

 תחרויות נוער נהלי

גוד הטניס אים מטע ותהמתנהל תחרויות הנוערדיר את כללי ניהול הגל ועדנו תחרויות נוער נהלי

 תחרויות הנוערלפועל של  ןאת ההתנהלות והכללים להוצאת יםקובע נוערהתחרויות  נהליבישראל. 

בתחרויות המתקיימות במהלך  יםהמשתתפהשחקנים לרבות התייחסות מפורשת לחובות שחלות על 

 במסגרת איגוד הטניס. השנה

מעודכנים מעת לעת ע"י איגוד ו עויות המובאים בקובץ זה הינם בכפוף לנהלים שנקבתחרולי הנה

. בכל מקרה בה הנהלים חסרים ו/או אינם מפורטים דיים, יש להיעזר  ITF -לאומי ה -הטניס הבין

 , הם הקובעים בכל מחלוקת שתתעורר.  ITF -בספרי החוקים של ה 

 תחרויות נוערנהלי מטרת 

בקיומם של המשחקים  להוכ השחקנים לתחרויותים שיש לקיים החל מרישום הליכת התא לקבוע

מערכת של  מהווהקובץ הנהלים  .נהליםלרבות האיסורים והקנסות שיחלו על מפרי ה ,הלכה למעשה

ה את בעלי מנח ,כמו כןקבל על עצמם. ל עליהם,האחראים השחקנים ושעל  הלותכללי התנ

ם ואופן ותלבחון ולשפוט את התנהג ואשר לאורן עליהם ויותהתחרשל  הקשורים לניהולן התפקידים

  התנהלותם.

 נהלי התחרויותשל ן חשיבות  קיומ

 יםבא םאינ שנהלים אלויובהר  התחרויות.במהלך להבטיח סדר ומשמעת  ונועדתחרויות ה נהלי

כית המגדיר את ההתנהגות המקצועית והערשל איגוד הטניס בישראל, הקוד האתי   במקום

להתמודד  יםומסייע יגודאת מטרות הא תשרל איםבתחרויות ה נהלי.  אותו מיםמשלי א, אליההראו

  תקנון.וחריגה מכללי ההתנהלות לא נכונה עם 

 ומחויבות לשיתוף פעולה הטמעה

שינויים או  וממלאי התפקידים הרשומים באיגוד. יםהמתחרהשחקנים את כל  יםמחייב נהלים אלו

כל  ניס.איגוד הט לתנהשיאושרו ע"י הולאחר  ת הנוערעל פי המלצת ועד ן זהתקנותוספות יוכנסו ל

 מונח או הגדרה נכללים גם בתקנון האיגוד ופירושו לפי הגדרתם בתקנון האיגוד.
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 הגדרות

 הגדרות

 איגוד הטניס בישראל )א.ט.י.(.  איגוד:

 
 הנהלת איגוד הטניס בישראל.  הנהלה:

 
 ס בישראל.הטניגוד של אי הנוערועדת   ועדה: 

 

 במניין החוקי לפתיחת ישיבות הועדה    -  ותקוורום לקבלת החלט קוורום הוועדה:

 לקבלת החלטות יהיה שלושה חברי הועדה ובלבד ואחד מהם יהיה                                 

 יו"ר ועדה או ממלא מקומו.                           

 
   למויומים באיגוד הטניס כשחקנים פעילים ואשר שהרש קניתשחקן ו/או שח  :שחקן/ית

 בעבור כרטיס טניכארד, ביצע בדיקה רפואית וניתן לו אישור השתתפות, מבוטח                            

 פי חוק הספורט.-בביטוח תאונות אישיות על                           

 

 לפי  לוח התחרויות השנתיבמסגרת  ימותהמתקי)ראה להלן(  תחרויותכלל ה :תחרויות

 התחרויותתקנון זה, בעונת                            

 
 מחודש פברואר ועד דצמבר.תקופה שנקבעה על ידי הנהלת האגוד,  :תחרויותעונת 

 

 :מסגרות התחרויות        

   ם באיגודשומים הרשחקניהתחרות פתוחה לכלל  - לבוגרים אליפות ישראל                        
 מתקיימת אחת לשנה. (13ולבנות מגיל  14)לבנים מגיל                                                                      

  תחרות פתוחה לכלל גברים ונשים, זוגות ליחידים ולתחרויות  5 -לאומיות                                      
 .( 13ולבנות מגיל  14איגוד )לבנים מגיל ים בומרששחקנים ה                                                         

 .לכלל הגילאים )למעט פורים וחנוכה( זוגותלליחידים ותחרויות  7   - ארציות                         

  (הכ)למעט פורים וחנו זוגותלתחרויות ליחידים ו 9 - זוריותא                                     

 .(תחרויות 7 ותמתקיימבהם  10 בגיל בנות/יםבנ)למעט ם הגילאי לכלל
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 2019נהלי תחרויות נוער 

 התחרויותלק א: מבנה וניהול ח

 - התחרויותמבנה  .1

 על פי גילאי המתחריםהמפורטות להלן, ויתנהלו במסגרות נפרדות  מסגרותיתפלגו ל התחרויות
 .)שנתוני גיל(

 כללי .2

 2019לשנת שיטת דירוג השנתונים  2.1

חלט על הוספת תחרות אפס שתשמש ל לגיל(, הולשמור על דירוג השחקנים )מעבר מגי מנתעל  2.1.1
 והשחקנים יקבלו נקודות לפי הפירוט הבא: 2019כחרות מס' אחת לשנת 

שחקנים הנשארים שנה נוספת בשנת הגיל שלהם, יקבלו ניקוד )בתחרות אפס( הזהה  2.1.1.1
 לממוצע השנתי מהשנה החולפת.

שנתי מהממוצע ה 40% –אפס( הזהה ל יקבלו ניקוד )בתחרות ם גיל העוברי שחקנים  2.1.1.2
 שלהם מהשנה החולפת בגיל הקטן יותר.

ורים, פסח או שבועות(, ובנוסף אליפות תחרויות נוער בשנה )פשתי חובה על כל שחקן לשחק  2.1.2
 ישראל לנוער.

סקה חוזי לחות, הפמעלות משולב טמפרטורת אוויר וא 32קיום משחקים בתנאי חום כבד: מעל  2.1.3
ק שהתחיל משח מעלות משולב, לא יתקיימו משחקים. 38ל דקות בין סט שני לשלישי ומע 10של 

נאי חום באחריות מנהל התחרות או בלעדית על קיום משחקים בתהחלטה החייב להסתיים. ה
 השופט הראשי במקום.

 10דירוגים לגילאי  2.1.4

רויות נוער באיגוד הטניס קת תחבמחל ורוג יהיבנים/בנות. הדי 10לא יפורסמו דירוגים לגילאי   2.1.4.1
ת יפורסמו באתר איגוד הטניס יוכים בתחרוצבת השחקנים בתחרויות, ושמות הזולצורך ה

 ת.כל תחרות ארצית ואזורי לאחר

 תחרויות ארציות/לאומיות .3

 הרשמה 3.1
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 2019נהלי תחרויות נוער 

תחרויות  חמשו ,בנים/בנות 16 - 10 ישנה יתקיימו שבע תחרויות ארציות לגילאבכל  3.1.1
 שים.ת לגברים ולנלאומיו

 ם יותר.רכי 25%ים עם נקודה ירוקה שהם ישחקו על מגרש שלם בכדור 10גילאי  3.1.2

 22שחקנים, כלומר  32ישחקו בתחרויות הארציות במתכונת של  16 -ו  10 בנות/בנים 3.1.3
כרטיסים חופשיים )במקרים  2המדורגים הראשונים יעלו באופן אוטומטי לבית הגמר, 

יעלו ששחקנים  8 -ויו"ר ועדת הנוער( ו נהל המקצועי חריגים בלבד ובאישור המ
 דמות.מהמוק

בתחרות  12יוכלו להשתתף גם בגילאי  בנים/בנות 10בגילאי  2 – 1שחקנים המדורגים  3.1.4
ואליפות ישראל. המנהל המקצועי של איגוד הטניס רשאי לתת  1המוקדמות: פסח, קיץ 

 אישור לחריגים בתחרויות אחרות.

עט שבועות ישוחקו בשיטת דרגים, למ בנים/בנות 14, 12ות לגילאי כל התחרויות הארצי 3.1.5
 שחקנים. 32שחקו במתכונת של ואליפות ישראל לנוער שי

 שחקנים.  שנימכל בית בשיטת הבתים יעלו  –תים )פלייאוף עליון( שינוי בשיטת הב 3.1.6

 לב הבתים.על ניצחון בש נקודותכל שחקן יקבל תוספת  3.1.7

 – 1יחולקו למקומות ₪  8,000א' בלבד(, ת )לאומית מיולאוהתחרויות בפרסים כספיים  3.1.8
 בנשים. 8 – 1לקו למקומות יחו₪  6,000 –גברים ו ב 8

בלבד  18בנוסף לתחרויות הלאומיות לגברים, יתקיימו תחרויות ארציות לבנים  3.1.9
ואליפות ישראל  5, קיץ 1, קיץ ( בתחרויות פורים, פסח, שבועות2002 - 2001)שנתונים 

 לנוער.

 בתחרות הבאה. יעלה באופן אוטומטי לדרג א' 18נים ית בארצתחרות ח במנצ 3.1.10

 תנחומים. משחקיללא יתקיימו  18הארציות  לגילאי  התחרויות 3.1.11

  בתחרויות הלאומיות יתקיימו בתי גמר בגילאים הבאים: 3.1.12

 16שחקנים.  24בכל קטגוריה ישחקו במתכונת של  .23 - 16ובנות  25 - 16בנים  3.1.12.1
 שחקנים יעלו מהמוקדמות.  8 -ת הגמר ו אוטומטי לבי שחקנים יעלו באופן

להשתתף בתחרות ירשם  המעונייןריות השחקנים. שחקן ההרשמה לתחרות הינה באח 3.1.13
 .Itennisאפליקציית באמצעות רישום לתחרויות נוער דרך 

נוער הלכל תחרות הינו בהתאם לכתוב בלוח תחרויות  מועד אחרון להרשמה 3.1.14
ח צליבלילה באותו יום. שחקן שנתקל בבעיה ולא ה 12שעה עד ה Itennisיית פליקצבא

בלילה ביום גמר ההרשמה למחלקת  12הירשם לתחרות, ישלח מייל לפני השעה ל
 תחרויות הנוער.

מחובת השחקנים לוודא ששמם מופיע ברשימת פרסום המשתתפים  - האישור הרשמ 3.1.15
  .Itennisבאפליקציית 

יודיעו לאיגוד הטניס על ביטול  להשתתף,יכולים לתחרות, ואינם שחקנים שנרשמו  3.1.16
ד פרסום המשתתפים למחלקת תחרויות נוער לכתובת מייל יום לפני מועהשתתפותם עד 

ita@ita.co.il. 
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 2019נהלי תחרויות נוער 

שכחו להירשם לתחרות ארצית/לאומית לא יהיו רשאים לקבל כרטיס אשר שחקנים  3.1.17
עה לפני קום התחרות חצי שרשמו, יוכלו להירשם במלתחרות. שחקנים שלא נ חופשי
, למעט מדורגים בין On Site Alternatesמוקדמות  –גוריה שלהם ק הראשון בקטהמשח

 שלא רשאים להשתתף בתחרות המוקדמות. בדירוג הארצי 12 – 1

 משתתפים:רשימות מועד פרסום  3.1.18

שחקנים ורסם רשימת הלכל תחרות ייקבע מועד פרסום משתתפים. במועד זה תפ 3.1.17.1
קן חייב לוודא לאחר לשחק במוקדמות. כל שח שמשתתפים בתחרויות ואינם צריכים

 מועד זה באם שובץ ישירות לבית הגמר. 

 

 מוקדמות לתחרויות הארציות/לאומיות 3.2

  :הרשמה  3.2.1

 )לא תתבצע Itennisאפליקציית דרך תתבצע  ובית הגמר ההרשמה למוקדמות 3.2.1.1

 הרשמה נפרדת(.

 נהליו"ר ועדת הנוער והמבאישור ן גבוה יותר, דמות לשנתוהרשמה למוק 3.2.1.2

 המקצועי.

 לאחר מועד סיום ההרשמה, מחלקת תחרויות הנוער תחלק את השחקנים לפי  3.2.1.3

 תחרות. ההדירוג הארצי הקובע לאותה                           

י ה, את מועדלו"ז והגרל, לאחר פרסום Itennisיקציית באפליש לבדוק  3.2.1.4

 .המשחקים

 :ודרוגים תנאי השתתפות 3.2.2

בדירוג הארצי, לא נדרש להשתתף במוקדמות  22 – 1שחקן המדורג בין  3.2.2.1

 שחקנים. 32תכונת של במ חרות הארציתתל

 להשתתף במוקדמות לתחרות נדרש רוג הארצי, לא בדי 11 - 1שחקן המדורג בין  3.2.2.2

 תים.בשיטת הב ארציתה                          

 ( לא יוכל לעלות ישירות 14, 12בגילאי ת לדרג א' )שחקן שלא משחק במוקדמו 3.2.2.3

 י מוקדמות לדרג ב'.ע"אלא רק  לדרג ב',                          

 הארצי. יכנס המדורג הבא לפי הדירוג  - לפני תחילת המוקדמות 3.2.2.4
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 וזאת בתנאי יכנס "מפסיד בר המזל" מהמוקדמות  - לאחר תחילת המוקדמות 3.2.2.5

 שהגיע ונרשם אצל השופט הראשי כחצי שעה לפני תחילת המשחקים בקטגוריה                            

 עדיפויות הבא: לפי סדראליה הוא משתייך                            

 פי דירוג.וקדמות לאחרון במהסיבוב ב המפסידים 3.2.2.5.1

 קודמים לפי דירוג.הסיבובים המפסידים ב 3.2.2.5.2

 תתף בבית הגמר.שחקנים שלא נטלו חלק במוקדמות לא יוכלו להש 3.2.2.6

 :מבנה התחרויות 3.2.3

 נים שחק 64 –ל שחקנים, המוקדמות יהיו מוגבלות  32בית גמר במתכונת של  3.2.3.1

 בלבד לפי הדירוג הארצי.                          

 שחקנים בלבד לפי הדירוג  16 -יו מוגבלות ל המוקדמות יה - בית גמר דרג א' 3.2.3.2

 הארצי.                           

 שחקנים בלבד לפי הדירוג  32 -המוקדמות יהיו מוגבלות ל  -ב' ר דרג בית גמ 3.2.3.3

 רצי.הא                          

 התחרות תשוחק עד לשלב העלייה בלבד. 3.2.3.4

 לשחק  רצית, ולא עלה לבית הגמר, יוכלשחקן ששיחק במוקדמות לתחרות הא 3.2.3.5

 אותו שבוע.באחת מהתחרויות האזוריות המשוחקות ב                          

 במקרים חריגים ייתכנו שינויים בשיטת התחרות בהתאם לשיקול דעתה של  3.2.3.6

 מחלקת תחרויות הנוער.                            

 שיפוט: 3.2.4

  ד הטניס נוהלו ע"י שופט ראשי מטעם איגוכל התחרויות הארציות/לאומיות י 3.2.4.1

 , 12 – 10י וצוות משקיפים לפי מפתח של משקיף לכל ארבעה מגרשים בגילא   

 .18 - 14ומשקיף על כל חמישה מגרשים בגילאי    

 ידת הצורך.ם במשחק במשחקנים יוכלו לשמש כמשקיפי 3.2.4.2
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 דמי השתתפות: 3.2.5

 ש"ח. 100 -דמי השתתפות עבור תחרות ארצית/לאומית  3.2.5.1

 ש"ח. 50 -דמי השתתפות עבור מוקדמות   3.2.5.2

  ן מחיר שחקן ששיחק במוקדמות ועלה לבית הגמר, ישלם רק את ההפרש בי 3.2.5.3

 .המוקדמות למחיר התחרות   

 משחקי הזוגות 

  ורים וחנוכה.פלמעט ארצית ות זוגות, בכל תחרות ארצית/לאומית תתקיים תחר 3.2.6

 חרות. ניקוד הזוגות יצטרף לניקוד היחידים באותה הת 3.2.7

 . ביצוע הנהלת התחרות רשאית להחליף בן זוג עקב פרישת שחקן לפני תחילת התחרות 3.2.8

 ות הנ"ל יתבצע אך ורק באם חל שינוי מהותי  בהרכב המשתתפים.נוי בהגרלה בעקבשי             

 מתחרות הזוגות תגרום להוצאתו האוטומטית  מוצדקתללא סיבה  פרישת שחקן 3.2.9

 ם, ויקבל אפס נקודות בתחרות היחידים.קי היחידימהמשך משח             

  זוגות. 4 –לקיומה של תחרות זוגות  םמינימו 3.2.10
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  :יקודשיטת הנ 3.3

 2018טבלת ניקוד שיטת בתים לתחרויות ארציות  3.3.1

 ניקוד זוגות שלב ניקוד יחידים שלב ניקוד יחידים

     מדורגים דרג ב' 16 - 1 מדורגים ג א'דר
17 - 21 

 )הגרלה משותפת( 

 100- 1מקום  גמר

 80 - 2מקום 

 38 - 1מקום  גמר

 36 - 2מקום 

 17 - 1מקום 

 12 - 2מקום 

 65 - 3מקום  חצי גמר

 55 - 4מקום 

 34 - 3מקום  חצי גמר

 32 - 4מקום 

 9 - 4 – 3מקום 

 

 45 8 - 5מקומות 

 

 5 - רבע גמר 31 8 - 5מקומות 

 2 -שמינית גמר  23 12 - 9מקומות  38 12 - 9מקומות 

  19 14 - 13מקומות  31 16 - 13מקומות 
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 2018ומיות לתחרויות לאטבלת ניקוד  3.3.2

 שלב ניקוד יחידים שלב ניקוד יחידים

 שלב

 שחקנים 32

 םניקוד יחידי

 רמה א'

 חידיםניקוד י

 רמה ב'

 ניקוד זוגות

 )הגרלה משותפת(

 100 - 1מקום  גמר

 80 – 2 מקום

 40 – 1מקום 

 32 – 2מקום 

 25 – 1מקום 

 20 – 2מקום 

 65 - 3מקום  חצי גמר

 55 – 4מקום 

 26 – 3מקום 

 24 – 4מקום 

 15 - 4 – 3מקום 

 

 10 -רבע גמר 18 43 8 – 5מקומות 

  12 31 16 – 9מקומות 

  10 23 32 - 17מקומות 

 

http://www.ita.co.il/


 

  

69482אביב, -תל 2רח' שטרית  בישראלאיגוד הטניס    Website:  
www.ita.co.il:כתובתנו באינטרנט 

64994144-03מס' פקס  7735301-03לפון מחלקת נוער ט  

Israel Tennis Association Shitrit St. Tel Aviv  69482                 
Tel. 03-7735301 Fax 03-6499144 
Internet Site: www.ita.co.il 

E-mail Address: ita@ita.co.il 
 

 

 

 2019נהלי תחרויות נוער 

 תפים.משת 32מתכונת של  -לתחרויות הארציות טבלת ניקוד  3.3.3

 32 –שלב 
 שחקנים

 ניקוד זוגות ניקוד יחידים

 100 - 1מקום  גמר

 80 - 2מקום 

 25 - 1מקום 

 20 - 2מקום 

 65 - 3מקום  חצי גמר

 55 - 4מקום 

 15 - 4 - 3מקום 

 

 5מקום 

 6מקום 

50 

45 

 10 - ררבע גמ

 5 - שמינית גמר 38 8 - 7מקום 

  33 12 - 9מקומות 

  29 16- 13מקומות 

  24 24 – 17ות וממק

  19 32 – 25מקומות 
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 שיטת המשחקים 3.4

                 :מוקדמות 3.4.1

 סט רגיל, סט שלישי שובר שוויון  2:2וב משלוש מערכות. הט – 10בנות /מוקדמות לבנים 3.4.1.1

  .10עד          

 ישחקו בשיטת הטוב משלוש  –ותחרות לאומית  16, 14 ,12מוקדמות לבנים/בנות  3.4.1.2

 .10מערכות, סט שלישי שובר שוויון עד          

  :בית גמר וזוגות 3.4.2

 סט רגיל, סט שלישי שובר שוויון  2:2הטוב משלוש מערכות.  – 10ארצית לבנים/בנות  3.4.2.1

 .10עד         

  טוב משלוש מערכות ת לאומית ישחקו בשיטת הותחרו 16, 14, 12ארצית לבנים/בנות  3.4.2.2

 מלא.        

 ( ישחקו בתחרויות הארציות 2006 - 2003)שנתונים  בנים/בנות 16 – 14בגילאי  3.4.2.3

 ".No Netוהאזוריות בשיטת "        

 בהתייעצות עם ו ,על פי החלטת מנהל התחרותבשיטת המשחקים ייתכנו שינוים   3.5
 .מחלקת הנוער באיגוד הטניס     

 הבתים:תחרויות ארציות בשיטת  3.6

א'. במידה והתחרות הבאה תהיה  מקום ראשון בדרג ב' יעלה אוטומטית בתחרות הבאה לדרג 3.6.1
 , הכרטיס החופשי יעבור אוטומטית לתחרות הבאה.שחקנים 32במתכונת של 
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 תחרויות איזוריותחלק ב': 

 כללי .1

שחקו שבע , שי10למעט בגילאי  2 -ו  1השנה יתקיימו תשע תחרויות אזוריות ברמה במהלך  .2

 ., סוכות וחנוכה(2 , קיץ1)פורים, פסח, שבועות, קיץ תחרויות אזוריות 

 תנאי השתתפות .3

 .Itennisכל השחקנים המשתתפים בתחרויות האזוריות מחויבים לשלם עבור  1.1

ם לפעילות גופנית על פי חוק על כשירותרפואי בתוקף, אישור על השחקנים להמציא  1.2

  .הספורט

 רישום .4

 .Itennisיקציית באפלההרשמה לתחרויות האזוריות תהיה על פי התוכנית המופיעה  2.1

ששמם מופיע ברשימת פרסום המשתתפים. לא יתקבלו מחובתם של השחקנים לוודא  2.2

 טלפון!אמצעות ההרשמות ב

שחקנים המדורגים בדירוג הגבוה ביותר. שאר השחקנים יעברו לתחרות  32בכל אזור יכנסו  2.3

 בלילה.  12או שניתן לעבור אזור עד ליום סגירת ההרשמה עד השעה  2ת רמה אזורי

שחקנים בתחרות  8 -ויירשמו פחות מ  תאחד אזורים במידהיות הנוער מחלקת תחרו 2.4

נים לעבור לאזור אחר, ישלחו מייל למחלקת תחרויות אזורית. שחקנים אשר לא יהיו מעוניי

 ער לבטל את השתתפותם בתחרות. הנו
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השתתפות בתחרויות האזוריות לכל המאוחר ביום שלאחר מועד סיום ההרשמה לבטל ניתן  2.5

ספי על התחרות. לא יינתן החזר כספי על ביטול בצהרים( ולקבל החזר כ 12:00 )עד השעה

 השתתפות לאחר מועד זה.

תחרות. שחקן שנתקל הלא יורשו להיכנס לאותה  -ים שלא נרשמו מראש לתחרות קנשח 2.6

בלילה למחלקת תחרויות  12להירשם לתחרות, ישלח מייל לפני השעה  בבעיה ולא הצליח

 הנוער.

 ₪. 100 –ם( וריות )כל האזוריתחרויות האזדמי הרשמה ל 2.7

 .Itennisבאפליקציית  לאחר מועד ההגרלה יוכלו השחקנים/יות לוודא את מועד משחקם 2.8

 ודרוג ניקוד .5

. ניקוד הזוגות ם וחנוכהריפובכל תחרות אזורית תתקיים תחרות זוגות, למעט אזורית  3.1

זוגות באזורית הינו ארבעה יצטרף לניקוד היחידים באותה התחרות. התנאי לקיום תחרות 

 זוגות לפחות. 

לתחרות מסיבה בריאותית שחקן אשר יפסיק לשחק באמצע התחרות, או אינו יכול להופיע  3.2

שחקן אשר לא שעות מיום סיום התחרות.  48תוך  או אחרת, חייב להמציא אישור רפואי

אי, יקבל ימציא אישור רפואי, יקבל אפס נקודות על התחרות. שחקן שישלח אישור רפו

 אי לשלוח אישור רפואי אחד במהלך השנה.ניקוד עד לשלב בו פרש. שחקן רש

תתקיים  -ירוג הארצי. במידה שלא יהיו מדורגים פי הד-רית ייקבע עלהדירוג לתחרות האזו 3.3

 הגרלה בין המשתתפים.

שחקנים  16, ובהגרלה של 1.5שחקנים הניקוד יהיה לפי  32בהגרלה של  -כפול בקיץ  קודני  3.4

 רגיל.ומטה המשתתפים באותה תחרות יקבלו ניקוד 

שלב רבע גמר כולל. בכל שאר לעד  ישחקו משחקי דירוג - 1אזורית רמה  12 –ו  10בגילאי  3.5

 ראשון בלבד. סיבוב מפסידילהגילאים ישחקו משחקי דירוג 
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 משחקי תנחומים .6

 םלמפסידיובה התנחומים יהיו ח 11 – 9 –ו  23 – 17בתחרויות אזוריות עם מספר משתתפים  3.6

שני יהיו רשאים )לא חובה( להירשם לתנחומים במקום הסיבוב ב םראשון. מפסידיהסיבוב ב

 ראשון להגרלה משותפת. הסיבוב מה םתחרות, וישובצו ביחד עם מפסידיה

 שיטת המשחקים .7

הטוב משלוש  – בנים/בנות 10בית הגמר, משחקי דירוג לגילאי שחקים בשיטת המ 5.1

 .10ל, סט שלישי שובר שוויון עד סט רגי 2:2מערכות. 

( ישחקו הטוב משלוש )יחידים ותנחומים 1בתחרויות האזוריות רמה  – בנים/בנות 12גילאי  5.2

 . 10, סט שלישי שובר שוויון עד 0:0 –מ מערכות. שני סטים רגילים 

)יחידים ותנחומים( ישחקו הטוב משלוש  2בתחרות אזוריות רמה  - בנים/בנות 12אי גיל 5.3

 .10 סט רגיל, סט שלישי שובר שוויון עד 2:2. מערכות

)יחידים ותנחומים( ישחקו הטוב  2 -ו  1רמה  בתחרויות האזוריות - 18, 16, 14גילאי     5.4

 .10ר שוויון עד , סט שלישי שוב0:0 –משלוש  מערכות. שני סטים רגילים מ 

משלוש הטוב  – שיטת המשחקים בתחרות זוגות בתחרויות האזוריות בכל הגילאים  5.5

 .10ובר שוויון עד סט רגיל, סט שלישי ש  2:2רכות. מע

ישחקו הטוב משלוש מערכות. שני  – רית(שיטת המשחקים בתחרויות הלאומיות )אזו  5.6

 .10, סט שלישי שובר שוויון עד 0:0 –סטים רגילים מ 

ישחקו בתחרויות האזוריות בשיטת  - (2006 - 2003בנים/בנות )שנתונים  16 - 14י בגילא 5.7

"No Net." 
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 :טקס חלוקת גביעים 5.8

כן עים לכל גיל בנפרד, אלא אם בתחרויות האזוריות יערך טקס חלוקת גבי 5.8.1
לטקס. זוכים  ע"ש ומחובתו של מנהל התחרות להוציא לו"ז משוערהתחרות 

חייבים להיות נוכחים בטקס חלוקת  האזוריות במקומות הראשונים בתחרויות
 גביעים. שחקן שלא יהיה נוכח, לא יקבל את הגביע.ה

תחרות אחת בלבד: לדוגמא: שחקן לאקי לוזר שהיה רשום בשחקן יוכל לשחק במקביל  5.9
ית ונכנס לבית הגמר בארצית/לאומית, לא רשאי לשחק את התחרות האזורית רבאזו

 תחרות.הבמקביל באותה המתקיימת 
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 ולאומית 16, 14גילאי  – 2-ו 1טבלת ניקוד לתחרויות אזוריות רמה  .8

 שלב

 יחידים

ניקוד אזורית 
 - 1רמה 

 ידיםיח

 שלב

 יחידים

ניקוד אזורית 
 - 2רמה 

 יחידים

 שלב

 זוגות

 ניקוד אזורית

 זוגות - 1רמה 

 גמר

 

 29  - 1מקום 

 23 - 2מקום 

 גמר

 

 10 -1מקום 

 9 – 2מקום 

 גמר

 

 7 - 1מקום 

 5 - 2מקום 

 גמר-חצי

 

 18 - 3מקום 

 15 - 4מקום 

 גמר-חצי

 

 7 - 3מקום 

 6 – 4מקום 

 חצי גמר

 - 3)מקום 
4) 

4 

 8 – 5קומות מ

 

12 

 

 8 - 5מקומות 

מקום ראשון 
 תנחומים

4 

 

 3 ע גמררב

מקום ראשון 
 תנחומים

 מקום שני תנחומים

9 

 

          7 

           מקומות
9 - 16 

שני מקום 
 םתנחומי

שמינית  3
 גמר

1 

         מקומות 8 16 - 9מקומות 
19 - 24 

2   

          מקומות 7 20 – 19מקומות 
25 - 32 

1   

     6 24 - 21מקומות 

     4 32 - 25מקומות 
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 12-ו 10גילאי  – 1ניקוד לתחרויות אזוריות רמה  לתטב .9

 שלב

 יחידים

 - 1ניקוד אזורית רמה 
 יחידים

 ד אזוריתניקו

 זוגות - 1רמה 

 גמר

 

 29  - 1מקום 

 23 - 2מקום 

 7 - 1מקום 

 5 - 2מקום 

 גמר-חצי

 

 18 - 3מקום 

 15 - 4מקום 

 4  -גמר  חצי

 משחקי דירוג 2 – 1

 6 - 5מקומות 

 12 - 5מקום 

 10 - 6מקום 

 3 -רבע גמר 

 1 -שמינית גמר  9 8 - 7מקומות 

  8 12 - 9מקומות 

  6 16 - 13מקומות 

  5 24 - 17מקומות 

  4 32 - 25מקומות 
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 צבירת ניקודחלק ג': 

 :הניקוד ייקבע על פי הקריטריונים הבאים .1

 מום זה.נייחולק סכום הנקודות במי – חק את מינימום חובת ההשתתפותשחקן ששי .1.1

יחולק סכום הנקודות במינימום חובת  – שחקן שלא שיחק את מינימום חובת ההשתתפות .1.2
 ת.ההשתתפו

הן יורדו לפני החלוקה למספר התחרויות, כלומר  - שחקן שנענש והורידו לו נקודות .1.3
 הממוצע שלו ייפגע.

התוצאות של שש התחרויות הטובות ביותר, שהם  - תחרויותשחקן ששיחק את כל ה .1.4
   ימום חובת ההשתתפות עד סוף השנה, יחולקו במינימום זה.ינמ

 או אזורית תיחשב כתחרות בממוצע. לאומית ,רק השתתפות בבית הגמר, בתחרות ארצית .1.5

וד במידה ושני שחקנים יהיו עם דירוג ארצי זהה, הניקוד הממוצע הוא הקובע ולא הניק .1.6
 הכללי.
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 ל תחרות:לכטבלה לקביעת מינימום חובת השתתפות  .2

 הניקוד למספר התחרויות חלוקת דירוג לקראת תחרות
 מינימום חובת השתתפות

 6 דירוג שנתונים .1

 1 םפורי .2

 1 פסח .3

 2 שבועות .4

 3 1קיץ  .5

 3 )אזורית( 2קיץ  .6

 4 )אזורית( 3קיץ  .7

 5 5קיץ  .8

 5 סוכות .9

 חנוכה .10
 

6 
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 :צבת מדורגים בהגרלהטבלת ה .3

 מדורגים

 

 16הגרלה של 

 משתתפים

 32של  לההגר

 משתתפים

 64הגרלה של 

 משתתפים

 1מדורג 

 

 2מדורג 

 

 4,  3מדורגים 

 

, 7, 6, 5מדורגים 

8 

 

 9-16מדורגים 

 

 

1 

 

16 

 

 12,  5 -מגרילים 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

32 

 

 24,  9 -מגרילים 

 

, 16, 8 -מגרילים 

17 ,25 

 

- 

 

- 

1 

 

64 

 

 48,  17 -לים מגרי

 

, 32, 16 –מגרילים 

33 ,49 

 

, 9, 8 –מגרילים 

24 ,25, 

40 ,41 ,56 ,57 

 נספח א'
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 2018עדכון לשנת  - תוספת לנוהלי תחרויות הנוער
 

 
 
 כללי: .1

רפואית  ת פתוחות לכל שחקני הנוער בישראל, בעלי כרטיס טניכרט תקף, הכולל בדיקההתחרויו .1.1

 בינואר. 1-לידה הקובע לגבי קבוצות הגיל הוא הוביטוח תאונות אישיות. תאריך ה

 2011 - 2009ילידי   - 10 ותבנים, בנ .1.2

 2008 - 2007ילידי  - 12בנים, בנות  .1.3

 2006 - 2005ילידי  - 14בנים, בנות  .1.4

 2004 - 2003ילידי  - 16בנות בנים/ .1.5

 2002 – 2001ילידי  - 18בנים/בנות  .1.6

 

 :מעבר גיל .2

 מנהל המקצועי.ועדת הנוער והבאישור יו"ר רק בקבוצת גיל הבוגר יותר שחקנים רשאים לשחק   .2.1

 
 שמה:הר .3

ת, אזוריות ותחרויות לאומיות הינה מראש דרך ההרשמה לתחרויות הנוער מוקדמות, ארציו .3.1

. כל שחקן שנרשם, מחובתו לוודא באם שמו משובץ לבית הגמר Itennisציית אפליק

 ה.באפליקצי

החזר כספי, לכל המאוחר ביום לאחר סיום  ניתן לבטל הרשמה לתחרות ולקבל -ביטול הרשמה  .3.2

 !!12:00השעה  ההרשמה עד

דקות ממועד  15 -דקות לפני תחילתו. שחקן שיאחר ב  10 השחקן צריך להתייצב למשחק .3.3

 נתון לשיקול דעתו של השופט הראשי. –הקריאה למשחקו עלול להיפסל 

 
 שיטת המשחקים: .4

"הטוב משלוש מערכות" )לשיקול דעתו  כל שחקן מתחייב לשחק עד שני משחקים ביום בשיטת .4.1

סט רגיל. סט  2:2מערכות" ( ועד שלושה משחקים בשיטת "הטוב משלוש תשל מנהל התחרו

 . משחקי זוגות יתאפשרו בנוסף למשחקי היחידים.  10שלישי שובר שוויון עד 

 זמן מנוחה בין משחק למשחק:קווים מנחים לקביעת   .4.2

 יהיה חצי שעה. זמן המנוחה -משחק שערך פחות משעה  .4.2.1

 המנוחה יהיה שעה אחת. ןזמ -משחק שערך בין שעה לשעה וחצי  .4.2.2

http://www.ita.co.il/


 

  

69482אביב, -תל 2רח' שטרית  בישראלאיגוד הטניס    Website:  
www.ita.co.il:כתובתנו באינטרנט 

64994144-03מס' פקס  7735301-03לפון מחלקת נוער ט  

Israel Tennis Association Shitrit St. Tel Aviv  69482                 
Tel. 03-7735301 Fax 03-6499144 
Internet Site: www.ita.co.il 

E-mail Address: ita@ita.co.il 
 

 

 

 2019נהלי תחרויות נוער 

 זמן המנוחה יהיה שעה וחצי. -משעה וחצי משחק שערך יותר  .4.2.3

 הפסקות במהלך המשחק:  .4.3

 המשחק, כעיקרון, אמור להתקיים ברציפות מתחילתו ועד סיומו. -המשכיות המשחק  .4.3.1

שר המקבל אמור לשחק על פי הקצב שניות, כא 20הזמן המותר בין הנקודות הינו  .4.3.2

 הסביר של המגיש.

שניות, למעט לאחר משחקון  90ינו מן הניתן להחלפת צדדים בין המשחקונים הזה .4.3.3

ראשון בכל מערכה והחלפת צדדים במהלך שובר השוויון, כאשר במקרים אלו על המשחק 

 להיות רציף ועל המעבר להיעשות ללא הפסקה.

שניות לכל היותר, יתחיל בסיומה של הנקודה  120ה זמן המנוחה בין המערכות יהי .4.3.4

 הבאה. חרונה ויימדד עד לחבטת ההגשה של הנקודהאה

ציוד השחקן )למעט מחבטו( יצא משימוש, ונדרש חילופו המיידי, יינתן \במידה שביגוד .4.3.5

 לשחקן זמן סביר על מנת למצוא פתרון לבעיה.

ת לעזוב את המגרש במהלך החלפת ביגוד: השחקן רשאי לבקש רשו\הפסקות שירותים .4.3.6

סקה בין ת בגדים. הפסקות אלה אמורות להילקח בהפפהחל\המשחק להפסקת שירותים

המערכות. הפסקת החלפת הביגוד )משחקי נשים( חייבת להילקח בהפסקה בין המערכות. 

לגברים מותרת הפסקה אחת, בת זמן סביר, ולנשים שתי הפסקות. בכל משחקי הזוגות כל 

חשבת הפסקה נעד שתי הפסקות, כאשר אם יוצאים יחד שני השחקנים  זוג רשאי לבקש

חה לאחר תחילת החימום תיחשב כאחת מההפסקות זאת להפסקה אחת. הפסקה שנלק

 המותרות לאותו שחקן.

 במידה שתהיה הפסקה במהלך המשחק, יתבצע החימום החוזר כדלקמן:  .4.3.7

 ללא חימום חוזר. -דקות  15-0הפסקה בת  .4.3.7.1.1

 חימום חוזר בן שלוש דקות. -דקות  30-15הפסקה בת  .4.3.7.1.2

 חימום חוזר בן חמש דקות. -דקות  30-מהפסקה בת יותר  .4.3.7.1.3

 
 :()מתחילת התחרות או במהלך התחרות במהלך השנה - פרישה מתחרות .5

 
שעות מתום התחרות. שחקן רשאי לשלוח אישור רפואי  48אישור רפואי תוך  -פרישה ראשונה .5.1

 ד במהלך השנה.אח

ודות מהתחרות הטובה נק 10שעות מתום התחרות, הורדת  48ואי תוך אישור רפ -פרישה שנייה  .5.2

 ביותר של אותו שחקן.

 פסילה מהתחרות הבאה. -פרישה שלישית  .5.3
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 דרוג .6
 

 דר העדיפויות הבא:הדירוג הישראלי לכניסה והצבה בתחרות ייקבע לפי ס   
 

 לדירוג זוגות.ירוג יחידים וזוגות. דירוג יחידים קודם ד - )גברים( ATPדרוג מקצועני: .6.1

6.2.WTA )וזוגות. דירוג יחידים קודם לדירוג זוגות. דירוג יחידים - )נשים 

 לנוער יהיה קודם לדירוג ישראלי במידה שהשחקנים יעמדו בקריטריון הבא: ITFדרוג  .6.3

 .ITFבדירוג  1-750מקומות  - 16. בנים/בנות ITFבדירוג  1-500מקומות  - 18בנים/בנות   .6.3.1

 37 - 1מקומות  - Tennis Europeבדירוג  1-75מקומות  - 4 - 1גים מדור - 14בנים/בנות   .6.3.2

 .4 - 3מדורגים  75 - 38, מקומות 2 - 1מדורגים 

 Tennis Europeבדירוג  150 - 76מקומות  - 8 - 5מדורגים  .6.3.3

 .Tennis Europeבדירוג  1-50מקומות  - 2 - 1מדורגים  - 16בנים/בנות   .6.3.4

 .Tennis Europeבדירוג  100 - 51מקומות  - 4 - 3מדורגים   .6.3.5

 .Tennis Europeבדירוג  150 - 101מקומות  - 8 - 5מדורגים   .6.3.6

 . Tennis Europe- קודם לדירוג ה ITF-חשוב לציין: דירוג ה

 
  דרוג הנוער הארצי .7

 
 הממוצע. היה  ם יהיה דירוג ארצי זהה, יקבע סדר דירוגם ע"פ ניקודהיה ולשני שחקני .7.1

 תיערך הגרלה. -ה בכל הקטגוריות והניקוד זה              

 המארגנת שמורה הזכות להציב שחקן כמדורג בנסיבות מיוחדות.לוועדה   .7.2

   באם ההגרלה אינה מלאה, המדורגים לפי סדר הדירוג יקבלו "ב.מ" )בלי משחק( ולאחר   .7.3

 תעשה לפי הגרלה."ב.מ"  - שמונת המדורגים, הצבת ה              

 רשאית  מתחייב לשפוט במידה שיתבקש. הנהלת התחרותכל שחקן המשתתף בתחרות  .7.4

 לפסול שחקן שיסרב למלא חובה זו.            

  שינוי שיטת משחק .8
 ל דעת עצמו רק באישור מחלקת תחרויות נוער. מנהל מועדון/מרכז לא יוכל להחליט ע .8.1

 לשנות שיטת משחק.             

 

 :מלווה את השחקן()הורים, מאמנים, חברים וכל אדם ש מלווים .9
 לעודד את השחקנים. מלווים רשאים      .9.1

 לא יתערב מלווה במהלך המשחק. .9.2
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 אין לדבר עם השחקנים והשופטים )במידה שיש( במהלך המשחק. .9.3

 המשחק. חל איסור לתת הוראות לשחקן בזמן .9.4

 אין לפנות לשחקן יריב בשום מקרה. .9.5

 א כף לפני סיום הנקודה.אין למחו .9.6

 המגרש. אין להיכנס לתוך .9.7

 מכל סיבה שהיא. אין להורות לשחקן לעזוב את המגרש .9.8

 במידה שיש הפסקה שבה מותר לשחקן לעזוב את המגרש, אסור למלווה לשוחח עם  .9.9

 השחקן.            

שקיף רשאים להרחיק מלווה מאזור הקרוב למגרש בו שופט ראשי, מנהל התחרות או מ .9.10

 הל המשחק.מתנ

חל גרום לכך שעל השחקן יופעל נוהל העונשים המלווה אשר יתערב במהלך משחק י .9.11

 מאזהרה ועד פסילה.

חודשים  3יורחק מתחרויות הנוער לתקופה של  -שמקלל בעל תפקיד בתחרות  מלווה .9.12

תחומי מיקום התחרות, הילד יורחק מהתחרות הבאה. במידה והורה שהורחק נכנס ל

תחום אחריותו הרחקת המלווה תקפה לכל שחקן אשר ב חרות.באופן אוטומטי מהת

 ולא לשחקן ספציפי.

 
 
 למשחק ללא שופטנהלים  .10
 

 כל שחקן אחראי על כל הקריאות בצד המגרש שלו. .10.1

י " חייבות להיעשות מידית לאחר נחיתת הכדור ובקול רם מספיק כדOUTכל קריאות " .10.2

 שהיריב ישמע.

 את יתרון הספק לשחקן היריב.במקרה ויש ספק בקריאה, ייתן השחקן  .10.3

יה טוב, הנקודה תשוחק " בטעות, ולאחר מכן מבין שהכדור הOUTרא "אם השחקן קו .10.4

שוב, אלא אם כן הייתה זאת חבטה מנצחת או עשה השחקן תיקון של עצמו מוקדם 

 יותר באותו משחק.

 את התוצאה בקול רם לפני תחילתה של כל נקודה.באחריותו של המגיש לקרוא  .10.5

היריב, הוא רשאי לקרוא לשופט  קן לא מרוצה מהחלטות או קריאות של השחקןאם שח .10.6

 .ראשי/משקיף

שחקנים שלא יעמדו בהוראות הנ"ל עלולים להיענש לפי חוק הפרעה לשחקן היריב או/ו  .10.7

 לפי תקנון התנהגות בלתי ספורטיבית.
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 הוראות למשקיפים .11
 

אישור אחת הקריאות של מקרה והמשקיף לא ראה את מהלך הנקודה ונקרא למגרש לב .11.1

ח בקריאתו ואם קיף את השחקן שקרא את הכדור האם הינו בטוהשחקנים, ישאל המש

כן הנקודה תחשב כטובה. במקרה והשחקן איננו בטוח, יחליט המשקיף על כדור חוזר 

 )או נקודה לשחקן היריב במקרה של חבטה מנצחת(.

שגויה, רשאי המשקיף במקרה וראה המשקיף את הנקודה ובטוח שהקריאה הייתה  .11.2

כוונת ולהזהיר את ת על נקודה חוזרת על פי חוק הפרעה בלתי מלהיכנס למגרש ולהורו

השחקן שאם וכאשר יעשה טעות בקריאה שוב, תיחשב קריאה זו כהפרעה מכוונת של 

 השחקן ותביא להפסד בנקודה זו.

יש את טוח שהקריאה שגויה ונעשתה בזדון, רשאי המשקיף להענבמקרה שהמשקיף ב .11.3

ולה קריאה לא מדויקת באופן חריג על פורטיבית.השחקן על פי תקנון התנהגות בלתי ס

 להוביל לפסילה מידית.

חשוב לציין שמעורבות משקיפים ושופט ראשי במשחקים צריכה להיות מינימלית  .11.4

 יה.ולהיעשות רק במקרים ברורים של קריאה שגו

חקירה של התוצאה על ידי במקרה של אי הסכמה בתוצאה, ינסה המשקיף לעשות  .11.5

 ימות:שאלות מנחות מתא

 מה היא התוצאה עכשיו? .11.5.1.1

 שו את ההגשה האחרונה?מאיזה צד הגי .11.5.1.2

 מי הגיש ראשון במשחק? .11.5.1.3

 מה התוצאה במשחקונים? .11.5.1.4

 כמה נקודות ניצח שחקן היריב? .11.5.1.5

חד ואין פתרון לבעיה, יבטל המשקיף במקרה של אי הסכמה בנקודה אחת או משחקון א .11.6

 תית והמשחק יימשך לפי התוצאה החדשה:את הנקודה הבעיי

השחקנים לא מסכימים על מי ניצח את כאשר  30 - 40או  40 - 30גמא: באי הסכמה לדו

והמשחק יימשך מתוצאה  30 - 30הנקודה הראשונה במשחקון, יקבע המשקיף תוצאה 

משקיף שבאחריותו של המגיש לקרוא תוצאה בקול רם זו. לאחר פתירת הבעיה ידגיש ה

 י כל נקודה ונקודה.לפנ

 או , פעמיים( )כדור קופץ NOT UP" )כדור נוגע ברשת(, "LETבמקרה של קריאות " .11.7

"FOUL SHOT חבטה בלתי חוקית( לא מוסכמות בין השחקנים, ינסה המשקיף( "

 .להבין את המקרה ולהחליט על אישור הקריאה או כדור חוזר
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וד בתוך המגרש וקריאה זו " )פסול פסע( חייב המשקיף לעמFOOT FAULTלקריאת " .11.8

 .תעשה רק על ידו

את המקרה כדי לטפל בו. עבירות משמעת  לטיפול בבעיות משמעת חייב המשקיף לראות .11.9

שנקראו על ידי הצופים אך לא על ידי המשקיף מעידות על קיום בעיה במגרש, אך לא 

 תקנון התנהגות על פי דיווחים מהצופים.ניתן להעניש שחקן לפי 

 
 ך התחרותענישה במהל .12

 עבירות: .12.1
 התחרות.יתפס כגסה או פוגעת במהלך המשחק או באתר שימוש בלשון העלולה לה .12.1.1

 שימוש בתנועות העלולות להיתפס כגסות או פוגעות במהלך המשחק או באתר התחרות. .12.1.2

 אחר בתוך אתר התחרות. שימוש בקללות או גידופים כנגד היריב, שופט או כל אדם .12.1.3

 ר בתוך אתר התחרות.פגיעה פיזית מכוונת באדם אח .12.1.4

 או כל ציוד טניס אחר. התעללות בכדור, מחבט .12.1.5

 ת או נראית לעין( בין השחקן לבין מלוויו במהלך המשחק.כל תקשורת )מילולי .12.1.6

 כל התנהגות הנתפסת כבלתי ספורטיבית. .12.1.7

 כל עבירה של מלווי השחקן על התערבות מלווי השחקן במהלך התקין של המשחק או  .12.1.8

 רטות לעיל.אחת העבירות המפו    

 .אישור מפורש מגורם המוסמך לכך עזיבת המגרש במהלך המשחק ללא .12.1.9

 ו משיכת זמן במתכוון או שלא במתכוון.בזבוז א  .12.1.10

 
 עונשים: .12.2

 
 אזהרה -עבירה ראשונה  .12.2.1

 
 הוספת נקודה ליריב -עבירה שנייה  .12.2.2
 
 קון ליריבהוספת משח -עבירה שלישית והלאה  .12.2.3
 
התחרות יחליט האם הענישה תהיה לאחר העבירה השלישית, שופט ראשי/ מנהל  .12.2.4

   הוספת 

 משחקון נוסף ליריב או פסילה.    

 שי או מנהל תחרות רשאי לפסול שחקן ישירות ללא אזהרות קודמות, באם שופט רא .12.2.5

  לעיל. 12.1 המצוינות בסעיףנעשתה אחת מן העבירות     
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  ת רות הארצית או מנהל תחרות בתחרות אזורית הוא הסמכוהשופט הראשי בתח .12.2.6

 ערעור על כך. העליונה לגבי פסילה בתחרות ואין    

 
 ענישה לאחר התחרות .12.3

 
 ת:עבירו .12.3.1

 
 עבירה חמורה של שחקן או הורה במהלך התחרות. .12.3.1.1
 לאחר המועד המורשה. לייטו .12.3.1.2
 רית לא שיחק משחקי דירוג בתחרות ארצית ולא סיים תחרות ארצית או אזו .12.3.1.3

 בתחרות.        
 אתר התחרות.פסילה בזמן משחק או בגבולות  .12.3.1.4
 אזהרות. .12.3.1.5

 
 עונשים: .12.3.2

 3וער לתקופה של יורחק מתחרויות הנ - לל בעל תפקיד בתחרותשמק מלווה .12.3.2.1

חודשים מהתחרות הבאה. במידה והורה שהורחק נכנס לתחומי מיקום התחרות, 

 הילד יורחק באופן אוטומטי מהתחרות.

 פרישה מתחרות: .12.3.3

 ת. שעות מתום התחרו 48אישור רפואי תוך  - רישה ראשונהפ .12.3.3.1

נקודות  10עות מתום התחרות, הורדת ש 48אישור רפואי תוך  -פרישה שנייה  .12.3.3.2

 ת הטובה ביותר של אותו שחקן. מהתחרו

 פסילה מהתחרות הבאה. -פרישה שלישית  .12.3.3.3

 השחקן לא יקבל כלל ניקוד עבור התחרות. - אפס נקודות בתחרות .12.3.3.4

 פסילות: .12.3.4

(, ייענש 12.1יף )באחת מהעבירות המצוינות לעיל בסע קן שנפסל בתחרותשח .12.3.4.1

 . ה זכאיבאי קבלת נקודות להן הי

רצית איורחק משתי תחרויות הבאות ) -ה פסילה חוזרת של שחקן במהלך השנ  .12.3.4.2

 ו/או אזורית(.

 עבירות במהלך התחרות. 5עבירות במשחק או  3נקודות דרוג עבור  10הורדת  .12.3.4.3

  ערעור על ענישה .12.3.5

מיום ההודעה על עונשו.  ימים 7של שחקן צריכה להתבצע תוך ערעור על ענישה  .12.3.5.1

יג ועדת נוער ולא י יו"ר ועדת הנוער, מנהל אגף תחרויות ונצההחלטה תתקבל ע"

 על ידי ועדת משמעת.
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 נספח ב'
 

 וספות והבהרות לחוקי הטניסת

 

גשות ובמהלך ין ההחל איסור על הפרעה במהלך ההגשה או ב - הפרעה במהלך משחק .1

קן השני, השחקן שהפריעו לו יזכה חמכוון על ידי השנעשתה באופן  הנקודה, באם ההפרעה

חזור על הנקודה, באם הייתה הפרעה בלתי מכוונת אינה מכוונת נ בנקודה. באם ההפרעה

 זאת תחשב כהפרעה מכוונת והשחקן המפריע יפסיד את הנקודה. נוספת במהלך המשחק

 

 :תיקון טעויות .2

קו לפני שהתגלתה הטעות תקפות, קרון, כאשר מתגלה טעות במשחק כל הנקודות ששוחכעי

 :שהתגלו יתוקנו בצורה הבאה טעויות

( שוויון/יתרון)או במהלך שובר שוויון שחקן מגיש מהצד הלא נכון  אם במהלך משחקון .2.1

 את הטעות מיד והשחקן יגיש מהצד הנכון בנקודה הקרובה. נתקן

נכונים של גיל או במהלך שובר שוויון השחקנים בחצאים לא קון ראם במהלך משח .2.2

בה  נתקן את הטעות מיד והשחקנים יחליפו צדדים לאחר הנקודה( צפון/דרום) המגרש

 הטעות. התגלתה

אם שחקן מגיש שלא בתורו במשחקון רגיל ההגשה תעבור לשחקן שאמור היה להגיש,  .2.3

שחקן השני וכך ייווצר סדר בור להטעות התגלתה לאחר משחקון שלם ההגשה תע אם

 חדש. הגשה

 מגיש שלא בתורו במהלך שובר שוויון והטעות התגלתה לאחר מספר זוגי שלאם שחקן  .2.4

 הטעות תתוקן מיד, אם הטעות התגלתה לאחר מספר אי זוגי של נקודות(  2-2)נקודות 

 סדר ההגשה יישאר כפי שהוא.(  5-4) 

ן רגיל או בשובר שוויון סדר הקבלה משחקואם התגלתה טעות בסדר הקבלה בזוגות ב .2.5

שהוא עד לסיומו של המשחקון או שובר השוויון, במשחקון הבא בו בני הזוג כמו  יישאר

 ם יחזרו לסדר הקבלה המקורי.המקבלים ה הם

 10אם במקרה שחקנים התחילו מערכה רגילה כאשר הוסכם שישוחק שובר שוויון עד  .2.6

 נקודה אחת בלבד, לאחר הנקודה הראשונהוחקה נקודות, הטעות תתוקן מיד רק אם ש

 ואז 2-2ימשיכו או עד ששחקן אחד זכה בשלושה משחקונים או עד התוצאה  השחקנים

 נקודות. 10יון עד יתחיל שובר שוו

 :מצבים רפואיים .3
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לשחקן לקבל בתחרויות ארציות וכאשר לא נמצא פיזיותרפיסט/ חובש/ רופא מותר   .3.1

ובנוסף  דקות 3 מן בפיקוח של שופט, אורכו של הטיפול יהיהאו מא טיפול ממלווה, הורה

 במקרה בו השחקן אלא אם מדובר(, שניות כל אחת 90)שתי הפסקות של החלפת צדדים  

לשחקן זמן סביר  דקות טיפול. במידה וניתן טיפול יהיה 5מדמם כאשר לשחקן מותרות 

לפרוש, אסור  שחקןיאלץ הלהתארגן למשחק לאחר מכן. באם לא ניתן לטפל בבעיה 

כל טיפול  , עירוי או(אלא אם הוא סובל מסוכרת) לשחקן לקבל טיפול המצריך זריקה

 או מסכת חמצן. (ובל מאסטמהאלא אם השחקן ס)פולשני אחר, אינהלציה 

 שחקן הסובל מהתכווצויות שרירים אינו זכאי לטיפול רפואי מלא, לזכותו יעמדו שני .3.2

רשאי השחקן  ,באם אין ביכולתו להמשיך (.צדדיםחלפת הבמהלך ה)טיפולים קצרים 

 תר על הנקודות שעד להחלפת הצדדים ע"מ לקבל טיפול.לוו

סובל  נתנו רק בתנאי שהשחקןיפואיים ברצף ואלה ישחקן לא יקבל יותר משני פסקי זמן ר .3.3

 (כתף וקרסול)משתי בעיות/פציעות נפרדות 

אלא באישור   ,א לשירותיםחקן יצהפסקה בו הש אין לקבל פסק זמן רפואי באותה .3.4

 השופט הראשי.

 יעצר מיד והמגרש ינוקה, על השחקןיקן מקיא בתחומי המגרש המשחק במידה ושח .3.5

 עד שנוקה המגרש באם הוא יכול להמשיך. דקות או 3להחליט בתוך 

וכל  על השחקנים, המלווים , המאמנים ההורים -התנהגות בלתי הולמת שלא בזמן משחק .3.6

בלתי  הגותמועדון בו מתקיימת תחרות להתנהג באופן הולם, התנתחומי אדם השוהה ב

 מהתחרות. הולמת עלולה להוביל להרחקה מהמקום של מלווה או לפסילתו של השחקן

 

  :פסילה מידית .4

יכולה להיות  לשיקול דעתו של השופט הראשי, ניתן לפסול שחקן מהתחרות. הפסילה .4.1

להיפסל בעקבות  הקטגוריות. שחקן עלולמשתי  מתחרות היחידים בלבד, הזוגות בלבד או

גם אם לא הוזהר  י הולמת של אחד ממלוויו או בגלל התנהגותו שלו עצמוהתנהגות בלת

 לפני כן.
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 פח ג'נס

 תקנון לבוש לתחרויות ארציות ולאומיות

 להגיע למשחק לבוש באופן מקצועי, בלבוש נקי ,מסודר ומוסכם כביגוד טניס. שחקןהעל  .1

 לבוש שאינו מותר: .2

או חצאית  ללא מכנס קצר ,, טייטס )קצר או ארוך(מכנסי ריצה, טי שירטג, נטרייניסווטשירט, .2.1
 .יומי -וכל סוג של ביגוד יום בגד מעל

על הלבוש החם לעמוד . חם מותר בחימום ובמקרי קור קיצוניים באישור השופט הראשילבוש .2.2
 בתקנות המפורטות.

 :לבוש מותר .3

רשאי להחליט אם נעליים ספציפיות לנעול נעלי טניס. השופט הראשי  שחקןחובה על ה -נעליים.3.1
סוג להשחקנים להגיע בנעליים מתאימות ובה על חחימר הבמשחק במגרש  מתאימות או לא.

 מגרש.ה

בתנאי שגודלם  ,הבגד בלוגואים מותרים בחזית הבגד ובג - חולצה/ חלקה העליון של שמלת טניס.3.2
בתנאי שגודלם לא  ,לצידי הגוף ולאורך השרוול לוגואים מותרים. ס"מ רבועים 25לא יעלה על 

  ס"מ רבועים.  38יעלה על 

ס"מ  25ים בתנאי שלא יעלו על לוגואים מותר - חלק התחתון של שמלת טניס/מכנסיים/ חצאית.3.3
 רבועים ולא יותר משניים.

 .ס"מ רבועים 25מותר לוגו אחד בלבד וגודלו לא יעלה על  -כובע/ סרט זיעה/ מגן זיעה.3.4

 .אירוע ספורט אחרביגוד מ ועם בגדי התחרות א*חל איסור לשחק 

יע פעם אחת בלבד על בתנאי שלוגו המכללה קטן ומופ ,שחקני מכללות רשאים לשחק בביגוד המכללה **
 .כל אחד מפריטי הלבוש
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