קריטריונים לאליפות אירופה/עולם
 .1מכיוון שיש גם אליפות אירופה וגם אליפות עולם ,הוחלט שמשלחת תצא לאליפות
אירופה/עולם על מנת לאפשר לכל קטגוריות הגיל להיות רלוונטיות לנסיעה ולא על פי מיקום
התחרות לגילאים מסוימים .לדוגמא :חלק מהגילאים משוחקים בארה"ב ,ולכן עלות הנסיעה
תהיה יקרה מאוד ,וגילאים אלו בפועל לא יוכלו להשתתף.
 .2בכל קטגוריות גיל ישתתפו באופן עקרוני שלושה שחקנים ,ובמקרים מסוימים אשר ייבחנו
לגופם ישתתף שחקן רביעי.
 .3ה"מועד הקובע" לגבי הרכב המשלחת והדירוגים יהיה  14יום לפני מועד סיום ההרשמה,
והקריטריונים יהיו על פי דירוג ה –  ITFשיפורסם באותו יום.
 .4רק שחקנים אשר שיחקו בישראל לפחות ארבע תחרויות מאסטרס לאומיות ובינלאומיות ב
–  12החודשים שקדמו ל"מועד הקובע" ,יהיו רשאים לייצג את ישראל בנבחרת.
 .5שחקנים מחויבים לשחק בעבור דגל ישראל בכל תחרויות ה –  ITFבהם ישתתפו ב – 6
החודשים שקדמו למועד פתיחת אליפות אירופה/עולם.
 .6המשלחת תורכב משתי קבוצות גיל בגברים ,ושתי קבוצות גיל בנשים .במידה ולא יהיה ניתן
להרכיב משלחת באחת הקטגוריות ,ההקצאה תעבור לקטגוריה השנייה .לדוגמא :במידה
ותורכב רק נבחרת אחת בגילאי הנשים ,אזי יוכלו לצאת שלוש נבחרות בגילאי הגברים.
 .6.1עדיפות קבוצות הגיל תהיה על פי סכום דירוגי היחידים ב –  ITFשל שלושת השחקנים
הראשונים שיאשרו את השתתפותם בתוך  48שעות מה"מועד הקובע".
 .6.2איחוד קטגוריות – במידה ולא יהיה מספיק שחקנים לקבוצה בגילאים מסוימים ,ובמידה
ותקנון האליפות מאפשר זאת – ניתן יהיה לצרף שחקן מבוגר יותר בכפוף לשיקול
דעתה של ועדת המאסטרס.
 .6.3סכום המימון למשלחת לא יעלה על  50%מסך עלות טיסה ומלון (טיסת שכר ושני
שחקנים בחדרים זוגיים) ,ולא יותר מסכום מוגדר שייקבע ע"י איגוד הטניס בחלק
מתקציב  .2019חלוקת המימון והתקציב בין קבוצות הגיל תהיה שווה.
 .6.3.1הבהרה :בנבחרת בה יהיו ארבעה שחקנים ,המימון יהיה נמוך יותר לכל שחקן
לעומת נבחרת בה יהיו שלושה שחקנים.
 .6.4כל שחקן שיצא כחבר משלחת יקבל תלבושת מטעם איגוד הטניס כפי שתיקבע על ידי
איגוד הטניס לכלל המשלחות.
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