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סבב "סלים דליס קידס"
הנהלת התחרות

איציק קליימנס  |  מועדון הטניס אביחיל  |  טל. 077-2346035
אושרי הירש  |  קאנטרי קלאב כפר-סבא  |  טל. 09-7673982

דורון גרטל  |  קאנטרי קלאב הרצליה  |  טל. 09-9566124

www.ligawilson.co.il
חפשו אותנו ב- סבב "סלים דליס קידס"

ילדי הסבב מקבלים נקודות בדירוג ארצי!!!
•  תוצאות התחרויות יועברו לאיגוד הטניס וילדי הסבב יקבלו נקודות דירוג ארצי.

•  נקודות הדירוג יהיו זהות לניקוד הארצי באזורית 2. )ראה חוברת איגוד הטניס(.
•  חובה על כל שחקן לעשות בדיקות רפואיות.

•  דמי רישום יכללו טניכארד )כרטיס שחקן של איגוד הטניס בישראל(.
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*טניכארד = חברות באיגוד הטניס בישראל המקנה זכות להשתתפות בפעילויות טניס, ומקנה דירוג ארצי 

.slim delis kids-לשחקנים אשר נוטלים חלק ב

התחרויות מיועדות ל....
לבנים ובנות אשר אינם מתחרים בתחרויות ארציות ואזוריות שדירוגם נמוך )פירוט בטבלה(.• 
לבנים ובנות אשר מפסידים בשלבים המוקדמים באזוריות )פירוט בטבלה(.• 
slim delis kids נותן תשובה ל - 2 קהלים שונים.• 

סוג הכדורדירוג נמוך מדירוגשנתוןקטגוריה
2075% ומטה2008 - וצעירים יותרילדים א'
25100% ומטה2007 - 2006ילדים ב'

75%בלי דירוג ארצי/נמוך מאוד2007 - 2006ילדים ג' )כדור ירוק(
45100% ומטה2005 - 2004נערים

30100% ומטה2003 - 2002נוער ב' )חדש!!(
30100% ומטה2001 - 2000נוער א'

2075% ומטה2008 - וצעירות יותרילדות
30100% ומטה2007 - 2006נערות ג' רמה 1

75%בלי דירוג ארצי/נמוך מאוד2007 - 2006נערות ג' רמה 2 )כדור ירוק(
30100% ומטה2005 - 2004 - 2003נערות ב'
20100% ומטה2002 - 2001 - 2000נערות א'

50%בלי דירוג ארצי2008 - וצעירים יותר3/4 מגרש בנים*
50%בלי דירוג ארצי2008 - וצעירות יותר3/4 מגרש בנות*

50%בלי דירוג ארצי2007 - 2006ילדים 3/4 מגרש*
50%בלי דירוג ארצי2007 - 2006ילדות 3/4 מגרש*

* במידה ולא יהיה מספיק יאוחד עם הבנים

חשוב לציין, קטגוריות מעל 80 שחקנים יחולקו ל-2 רמות! 
שחקנים/יות בעלי דירוג בינלאומי לא יוכלו ליטול חלק החל מסבב הבא לאחר צבירת ניקוד זה.

במידה ובמהלך השנה שחקן/ית התקדמו בדירוג-יוכלו להמשיך ולהתחרות בסבב.
הדירוג הקובע לכניסה והצבה בתחרות ראשונה הוא אחרי סוכות.

כמו כן, הנהלת התחרות רשאית לשנות קטגוריות,ולהוציא שחקן/ית מהמשך התחרויות לפי שיקול דעתה!!

שיטת הסבב
חמש תחרויות + "אלוף האלופים" אשר בה ישחקו השחקנים בעלי הדירוג הגובה ביותר בתום הסבב, 

סבב 5 הינו תחרות זוגות.

הרשמה 
דמי השתתפות ל- 2017-8 = 450 ₪ הכוללים - טניכארד )כרטיס שחקן של איגוד הטניס בישראל(, 

חולצה והשתתפות ב- 6 סבבים!
לאור ניסיון העבר בו השחקנים המתינו שעות רבות לתחילת משחקים, עקב הרשמה לא צפויה 

וכן שחקנים בעלי דירוג גבוה אשר שיחקו ללא פיקוח המארגנים הוחלט :
תשלום מראש ע"ס 450 ₪, עבור כל הסבב.. 1
זמני המשחקים יפורסמו באתר הסבב - www.ligawilson.co.il בכל יום ה' לפני התחרות.. 2
ילד שנרשם ולא הופיע יקבל 0 נקודות.. 3
אין החזר כספי על אי הופעה בסבב / פרישה מהמשך הסבב.. 4



5

בדיקות רפואיות
על פי חוק הספורט על כל שחקן המשתתף בתחרויות ספורט לבצע פעם בשנה בדיקה רפואית • 

ע"י מכון מורשה.
ילד ללא בדיקה רפואית תקפה לא יוכל ליטול חלק בתחרויות.• 

שיטת המשחקים
שלב א'

שיטת הבתים בני 4-3 שחקנים. כל שחקן משחק נגד שאר השחקנים מאותו הבית.
שלב ב'

מנצחי הבית )הראשון או גם השני מהבית בהתאם למספר הבתים וכן בהתאם למספר הילדים 
בבית( יעלו לשלב ב'. המנצח ממשיך, המפסיד יוצא.

בשבת הראשונה משלימים את שלב הבתים ומשתדלים להתחיל את ה"נוק אאוט".
בשבת השניה ממשיכים, עד חלוקת הפרסים )לעיתים בימי ג', ו' עפ"י החלטת מנהל התחרות(.

שיטת הניקוד "סלים דליס קידס"
שלב ה"נוק אאוט"שלב הבתיםקטגוריה

רמות א' + נוער ב'
משחקים מערכה עם

שובר שיוויון עד 7 ב 5:5
משחקים מערכה

רמות ב' + 3/4 מגרש
3:3 שובר שיוויון

7 משחקונים
משחקים מערכה עם

שובר שיוויון עד 7 ב 5:5

בכל משחקון: אין יתרון שיוויון ! 
בתים של 4 שחקנים משחקים משחקים קצרים יותר!
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ניקוד ודירוג
שיטת הדירוג משקלול הניקוד מכל התחרויות בהן השתתף השחקן.

בתום 5 התחרויות יחולקו הנקודות, ממוצע מ-4 התחרויות הטובות ביותר.
לכן כדאי להשתתף במקסימום תחרויות.

 www.ligawilson.co.il - slim delis kids כדאי להתעדכן בדירוג עדכני לאחר כל תחרות באתר
slim delis kids - ב ,itzik195@walla.co.il - לתקלות בדירוג יש לשלוח מייל לכתובת

ניקוד בתחרותמקום בתחרות

40 נקודותמקום ראשון

30 נקודותמקום שני

22 נקודותמקום שלישי

14 נקודותמפסידי רבע גמר

10 נקודותמפסידי שמינית גמר

6 נקודותסיבוב ראשון נוק-אאוט

4 נקודותמקום ראשון שלא עלה מהבית

2 נקודותהשתתפות בשלב הבתים

דירוג סבב "סלים דליס קידס"

שלב הבתיםלאחר תחרות מספר
ניקוד של התחרות1
חלוקת נקודות ל-22
חלוקת נקודות ל-33
סיכום שלושת התחרויות הטובות וחלוקתן ל-44
תחרות זוגות5

אלופים אלוף האלופים באלוף  ישתתפו  מהשחקנים/ות   חצי 
דרג א' והחצי השני יתחרו באלוף אלופים דרג ב'
על פי דירוג סופי!דרג א' לא יותר מ32 שחקנים/ות
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סבב "סלים דליס קידס" מס' 1
מרכז הטניס רמת השרון )רח' דרך הטניס( / מרכז הטניס העירוני רעננה )רח' יאיר שטרן 7( / 

הפועל ת"א )רח' רוקח 67( / קאנטרי כפר סבא )רח' בן יהודה 72(.

מועד פרסום משתתפים ולוח זמניםמועד התחרות

 שבת ראשונה
25.11.2017

 שבת שניה
2.12.2017

 שבת השלמה לגשם
23.12.2017

23.11.2017
באתר הסבב

www.ligawilson.co.il
 במידה וישנה טעות בשיבוץ 

או שמכם אינו מופיע נא לשלוח מייל:
itzik195@walla.co.il

 • ,www.ligawilson.co.il במידה וצפוי גשם ביום התחרות, יש לברר באותו יום באתר הסבב 
בעמוד הפייסבוק, לגבי קיום התחרות!

 מיקום תחרות מס' 1 ייקבע לאחר תום ההרשמה, לפי כמות הילדים בכל קטגוריה, • 
על מנת לא ליצור עומס והמתנה בזמן התחרות.

ללא בדיקה רפואית תקפה לא ניתן להשתתף בתחרות.• 
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סבב "סלים דליס קידס" מס' 2
מרכז הטניס רמת השרון )רח' דרך הטניס( / מרכז הטניס העירוני רעננה )רח' יאיר שטרן 7( / 

הפועל ת"א )רח' רוקח 67( / קאנטרי כפר סבא )רח' בן יהודה 72( / מועדון הטניס אביחיל )צמוד 
לבריכת השחיה(.

מועד פרסום משתתפים ולוח זמניםמועד התחרות

 שבת ראשונה
 )במידה ולא ירד גשם וסבב 1 הסתיים כמתוכנן(

23.12.2017

 שבת שניה
30.12.2017

 שבת השלמה לגשם
6.1.2018

21.12.2017
באתר הסבב

www.ligawilson.co.il
במידה וישנה טעות בשיבוץ או שמכם אינו 

מופיע נא לשלוח מייל:
itzik195@walla.co.il

  
 •,www.ligawilson.co.il במידה וצפוי גשם ביום התחרות, יש לברר באותו יום באתר הסבב 

בעמוד הפייסבוק, לגבי קיום התחרות!
 מיקום תחרות מס' 2 ייקבע לפי כמות הילדים בכל קטגוריה, על מנת לא ליצור עומס • 

והמתנה בזמן התחרות.
ללא בדיקה רפואית תקפה לא ניתן להשתתף בתחרות!• 
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סבב "סלים דליס קידס" מס' 3
מרכז הטניס העירוני רעננה )רח' יאיר שטרן 7( / הפועל ת"א )רח' רוקח 67( / קאנטרי כפר סבא 

)רח' בן יהודה 72( / קאנטרי בני הרצליה )צמוד לשבעת הכוכבים(.

מועד פרסום משתתפים ולוח זמניםמועד התחרות

 שבת ראשונה
3.2.2018

 שנת שניה
10.2.2018

1.2.2018
באתר הסבב

www.ligawilson.co.il
במידה וישנה טעות בשיבוץ או שמכם אינו 

מופיע נא לשלוח מייל:
itzik195@walla.co.il

 • ,www.ligawilson.co.il במידה וצפוי גשם ביום התחרות, יש לברר באותו יום באתר הסבב 
בעמוד הפייסבוק, לגבי קיום התחרות!

 מיקום תחרות מס' 3 ייקבע לפי כמות הילדים בכל קטגוריה, על מנת לא ליצור עומס • 
והמתנה בזמן התחרות.

ללא בדיקה רפואית תקפה לא ניתן להשתתף בתחרות!• 
 יתכנו שינויים בתאריכי הסבב בשל העובדה שטרם פורסם לו"ז האירועים של איגוד הטניס.• 

נא לעבור באתר!
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סבב "סלים דליס קידס" מס' 4
מרכז הטניס העירוני רעננה )רח' יאיר שטרן 7( / הפועל ת"א )רח' רוקח 67( / קאנטרי כפר סבא 

)רח' בן יהודה 72( / מכבים )דרך ישראל פלד( / מודיעין )קייזר(.

מועד פרסום משתתפים ולוח זמניםמועד התחרות

 שבת ראשונה
 יפורסם בהמשך

לאחר קבלת לו"ז שנתי מאיגוד הטניס

 שבת שניה
 יפורסם בהמשך

לאחר קבלת לו"ז שנתי מאיגוד הטניס

באתר הסבב
www.ligawilson.co.il

במידה וישנה טעות בשיבוץ או שמכם אינו 
מופיע נא לשלוח מייל:
itzik195@walla.co.il

 • www.ligawilson.co.il במידה וצפוי גשם ביום התחרות, יש לברר באותו יום באתר הסבב 
בעמוד הפייסבוק, לגבי קיום התחרות!

 מיקום תחרות מס' 4 ייקבע לפי כמות הילדים בכל קטגוריה, על מנת לא ליצור עומס • 
והמתנה בזמן התחרות.

ללא בדיקה רפואית תקפה לא ניתן להשתתף בתחרות!• 
 יתכנו שינויים בתאריכי הסבב בשל העובדה שטרם פורסם לו"ז האירועים של איגוד הטניס.• 

נא לעבור באתר!
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סבב "סלים דליס קידס" מס' 5
סבב זוגות!

מרכז הטניס העירוני רעננה )רח' יאיר שטרן 7( / הפועל ת"א )רח' רוקח 67( / מרכז הטניס רמת 
השרון )רח' דרך הטניס(

מועד פרסום משתתפים ולוח זמניםמועד התחרות

 יפורסם בהמשך -
לאחר קבלת לו"ז שנתי מאיגוד הטניס

 הרשמה והגרלת משחקים 
במקום התחרות

 • www.ligawilson.co.il במידה וצפוי גשם ביום התחרות, יש לברר באותו יום באתר הסבב 
בעמוד הפייסבוק, לגבי קיום התחרות!

 מיקום תחרות מס' 5 ייקבע לפי כמות הילדים בכל קטגוריה, על מנת לא ליצור עומס • 
והמתנה בזמן התחרות.

ללא בדיקה רפואית תקפה לא ניתן להשתתף בתחרות!• 
 יתכנו שינויים בתאריכי הסבב בשל העובדה שטרם פורסם לו"ז האירועים של איגוד הטניס.• 

נא לעבור באתר!
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מאסטרס סבב "סלים דליס קידס"
מרכז הטניס העירוני רעננה )רח' יאיר שטרן 7( / קאנטרי כפר סבא )רח' בן יהודה 72(

מועד פרסום משתתפים ולוח זמניםמועד התחרות

 שבת ראשונה
יפורסם בהמשך

 שבת שניה
יפורסם בהמשך

 חצי מהשחקנים/ות ישתתפו באלוף אלופים 
דרג א' והחצי השני יתחרו באלוף אלופים דרג ב'

על פי דירוג סופי לאחר סבב 5!
דרג א' לא יותר מ-32 שחקנים/ות

 * כמות השחקנים תקבע עפ"י כמות השחקנים שירשמו לכל קטגוריה כ- 25% 
ולא יותר מ- 32 שחקנים!  

 מיקום תחרות מס' 6 ייקבע לפי כמות הילדים בכל קטגוריה, על מנת לא ליצור עומס • 
והמתנה בזמן התחרות.

ללא בדיקה רפואית תקפה לא ניתן להשתתף בתחרות!• 
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   טופס הרשמה לסבב 
 "סלים דליס קידס" 2017-2018

הרשמה עד 11.11.2017

קטגוריה - מגרש שלם / 3/4 )הקף בעיגול(

בן / בת  )הקף בעיגול(

השתתף בסבב סלים קידס בשנה שעברה כן / לא )הקף בעיגול(

שם ומשפחה  

שנת לידה  

ת.ז  

דירוג ארצי לאחר סוכות  

מתאמן במועדון  

מאמן  

טל' בבית  

פלאפון הורים  

אימייל )באותיות דפוס(  

  sms -פלאפון ל

מידת חולצה   

בעת רישום הנני הורי השחקן/ית מאשר/ת להנהלת הסבב להעביר את הפרטים לאיגוד הטניס בישראל 

ולירחון הנוער ראש 1,כמו כן לפרסם תמונות בחוברת,אתר,פייסבוק של סבב סלים דליס!

שובר תשלום

 מצ"ב צ'ק ע"ס 450 ₪ לפקודת מועדון הטניס אביחיל עמק חפר • 

ולהעבירו למאמן האישי לא יאוחר מ- 9.11.2017

מצ"ב תשלום באמצעות כרטיס אשראי לפקס 077-2346035 משרדי סבב התחרות• 

שם מלא של בעל הכרטיס   

כרטיס מסוג    

מס' כרטיס אשראי    

תוקף    

טופס הרשמה ללא תשלום לא יתקבל במערכת
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מאמנים, הורים וילדים יקרים

להלן שינויים שיחלו בסבב slim delis kids החל משנת 2017-2018.

חדש!!! כל שחקן/ות יטלו חלק ב-6 טורנירים. חמישה טורנירי יחידים ותחרות זוגות אחת!  .1
אלוף אלופים! חצי מהשחקנים/ות ישתתפו באלוף אלופים דרג א' והחצי השני יתחרו באלוף   

אלופים דרג ב' על פי דירוג סופי! דרג א' לא יותר מ-32 שחקנים/ות.
שחקנים/ות אשר ייצברו דירוג בינלאומי לא יוכלו להמשיך בסבב.  .2

שחקנים/את אשר התחילו את הסבב בדירוג המתאים לסבב והתקדמו במהלך הסבב יוכלו להמשיך   .3
להתחרות בסבב. הדירוג הקובע הינו לאחר סוכות 2017.

קטגוריית 3/4 מגרש תחולק לבנים/בנות וישחקו עם כדור 50%! חדש!!  .4
גילאי 10 מגרש מלא ישחקו עם כדור 75ֿ% - נק' ירוקה, שנתונים 2008 וצעירים יותר.  .5

חובה על כל שחקן/ית לעשות בדיקות רפואיות וטניכארט )כרטיס שחקן באיגוד הטניס בישראל(.  .6
כל שחקן/יות אשר יטול חלק בסבב slim delis kids יקבל ניקוד זהה לאיזורית רמה 2.  .7

קטגוריות מעל 80 שחקנים יחולקו ל-2, החלוקה תתבצע על פי קריטריונים הבאים: דירוג ארצי,   .8
דירוג סבב סלים קידס שנה קודמת.

הנהלת התחרות רשאית לשנות קטגוריות, ולהוציא שחקן/ית מהמשך התחרויות על פי שיקול דעתה!  .9
הוקמה וועדת משמעת פנימית אשר מטרתה להעניש שחקנים/ות על התנהגות לא ספורטיבית.  .10

שונתה שיטת המשחקים - נא להתעדכן בשינוי!! = רמות א' ונוער ב' משחקים סט מלא   .11 
החל משלב הבתים!

קטגוריה 2006-2007 3/4 מגרש תפוצל לבנים ובנות במידה וירשומו 20 שחקנים/ות בכל מין.  .12
קטגוריה חדשה!! 2006-2007 כדור נקודה ירוקה ילדים ג' )בנים(, נערות ג' רמה 2 )בנות( - מגרש שלם.  .13

הנהלת הסבב,
צוות השופטים, המאמנים ומועדונים

מאחלים לכם בהצלחה במשחקים



לעדכונים, חדשות ותמונות, גלשו:
www.ligawilson.co.il

slim delis kids 

2017 2018
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התכנון, ההתקנה והמסירה לשביעות רצונו המלא של הלקוח, הכולל:

חישובי תאורה בעבור תאורה קיימת ובדיקת מצב נתון (לוקס) על גבי המגרש

תכנון פריסת תאורת לדים על פי:

1. מדידות המגרש

2. מצב נתון של עמודי תאורה קיימים
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רוני וגיא שירותי חשמל בע“מ
מושב גבעת חן

ת.ד. 119, מיקוד 43905

טל: 09-7445797
פקס: 09-7445798

o�ce@rony-guy.co.il

חשמל ותאורה מקצועית
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