
 

 

  חוויה ספורטיבית–ר בשרון 'סבב פיוצ

. עם פורמט של תחרויות טניס2017-18פותח את עונת , איגוד הטניס בשיתוף מועדוני הטניס  

ויצור הזדמנות לכל שחקן לקבל ניסיון, קיום תחרויות אזוריות בשיתוף פעולה עם מועדונים- המטרה    

( תחרויות בשנה8יתקיימו עד ).בתחרות ברמה שלו  

 

 :מועדוני הטניס שישתפו פעולה אזורי

, ניצני עוז, צור משה, בת חפר, חניאל, ס כפר יונה"מתנ

 .וכפר הס, קדימה צורן

המשחקים יתקיימו באחד ממועדוני הטניס המשתפים **

 .פעולה

: קטגוריות ונהלים

 סוג כדור שנתונים קטגוריה

 75% 2006-2007 ירוק- ילדות /ילדים 

 100% 2006-2007 צהוב- ילדות /ילדים 

 75% 2004-2005 ירוק- נערות/נערים 

 100% 2004-2005 צהוב- נערות /נערים 

 100%  ומטה2003 נוער צהוב

 

 (יות/ שחקנים8 –מינימום לקטגוריה ).ישנה אפשרות לשלב בנים ובנות באותה קטגוריה 

  (הסבר בדף הבא). זוגות/במתכונת יחידים,  תחרויות 8יתקיימו 

  (מכוני בדיקה מורשים) על פי חוק הספורט מחויב בבדיקה רפואיתכל שחקן 

: לכל התחרויות ₪ 300 –דמי רישום 

( יק לפקודת עמותת האקדמיה לטניס'צ).קים'צ/  ניתן לשלם באשראי–הרישום דרך המאמן האישי 

.  תשלומים2ניתן לשלם עד 

. השתתפות בסבב, כרטיס שחקן באיגוד הטניס : התשלום כולל

   

 

 (ז של איגוד הטניס"או בלו/יתכנו שינויים בהתאם למזג האוויר ו)

. מדליות/ובסיום כל תחרות יחולקו גביעים, (2-3בין ) התחרות מתוכננת לכמה שעות –שימו לב **

 

: רישום

____________ :מועדון___________   : שם ומשפחה

_____________ : קטגוריה

 

 

 
 

                                                

 



 

 

: תקנון ונהלים לסבב
 

: תאריכים לתחרויות ולקטגוריות

 12.1.18 זוגות –תאריך

 13.1.18 יחידים –תאריך 

 9.2.18 זוגות –תאריך

 10.2.18 יחידים –תאריך 

 9.3.18 זוגות –תאריך

 10.3.18 יחידים –תאריך 

  27.4.18 זוגות –תאריך

 28.4.18 יחידים –תאריך 

 

: שיטת התחרות ביחידים ובזוגות

 (תלוי במספר המשתתפים)אאוט -בשיטת בתים או נוק:  

 5 שובר שיווין עד 5:5ב , שיווין/ ללא יתרון2:2-  מ6 סט עד 

 (קבוצה מול קבוצה)יתקיים משחק קבוצתי בין המועדונים , בתחילת כל מיפגש 

                       

 

: נהלים נוספים

  כל שחקן יקבל הסבר על התנהלות במשחק ללא שופט– ללא שופטהמשחקים ישוחקו . 

  יורחק מהתחרות ויפסל–שחקן שיתנהג בצורה לא ספורטיבית . 

  בקשו מההורים לא להפריע ולתת לילדים לשחק –מעורבות הורים במשחקים אסורה 

 (ה תיפסל מהתחרות/הילד, הורה שיתערב).ללא התערבות והפרעות

 הם הסמכות לפתור בעיות בתחרות, בכל תחרות יהיו משקיפים. 

 

 26.11.17 לא יאוחר מ –ההרשמה דרך המאמן האישי 

 

,   נקיים  מפגש16:00 בשעה 17.11.17    יום שישי 

נשמח שיגיעו הילדים , והסבר קצר על התחרויות

.  עם אחד ההורים

                                                                             כפר יונה  –המפגש יתקיים במועדון הטניס 

 

 

 


