
ליגות  )לא בשלים להתחרות במסגרות איגוד הטניס לבני נוער שעדיין סבב חדש שהוקם באזור השרון אשר מטרתו לאפשר 

 .  ליהנות מתחרויות המתאימות לרמתם( ומאסטרס

 .ס"ס והמרכז העירוני כ"ק כ"ק, ברעננההמרכז העירוני , בני הרצליה ;מועדונים מובילים באזור 4הסבב מאורגן על ידי 

 (.שני יחידים ושני זוגות)תחרויות  4הסבב יכלול 

 (.ניתן יהיה לעבור מרמה רמה אחרת בתחרות הבאה)הסבב יחולק לקטגוריות לפי רמות 

 .פרסים יוענקו למקומות הראשונים בכל קטגוריה בסיום כל סבב

 :השיטה

  2מינימום )ליגה הבתים ישחקו בשיטת בני הנוער במסגרת . ביתבני בנוער בכל  4או  3כל קטגוריה תחולק לבתים של : 'שלב א

 .מנצחי הבתים יעלו לשלב ב(. משחקים בשבת

 .מנצחי הבתים ישחקו בשיטת נוק אאוט עד הגמר: 'שלב ב

סופר טייברק עד  , אם יש צורך במערכה שלישית,  2:2 -כל מערכה תתחיל ב, מערכות 3כל המשחקים ישוחקו בשיטת הטוב מ 

10 . 

 .ס והרצליה"בכפ, הסבבים ייערכו ברעננה

 :  תאריכי הסבב

   31/3שישי יום  - 1' סבב מס

   28/4יום שישי  - 2' סבב מס

   26/5יום שישי  - 3' סבב מס

   16/6יום שישי  - 4' סבב מס

 
 (*.רפואיתחולצת התחרות ובדיקה , כולל כרטיס חבר באיגוד הטניס)בלבד ₪ 120: הסבבמחיר 

 .099564646לפרטים והרשמה  -ההרשמה לסבב מראש וכל שחקן חייב בדיקה רפואית ביום הראשון של התחרות * 

 



ליגות  )לא בשלים להתחרות במסגרות איגוד הטניס לבוגרים שעדיין סבב חדש שהוקם באזור השרון אשר מטרתו לאפשר 

 .  ליהנות מתחרויות המתאימות לרמתם( ומאסטרס

 .ס"והמרכז העירוני כס "ק כ"ק, ברעננההמרכז העירוני , בני הרצליה ;מועדונים מובילים באזור 4מאורגן על ידי הסבב 

 .משתתפים לקטגוריה 8מינימום  (. *שני יחידים ושני זוגות)תחרויות  4הסבב יכלול 

 (.ניתן יהיה לעבור מרמה רמה אחרת בתחרות הבאה)הסבב יחולק לקטגוריות לפי רמות 

 .פרסים יוענקו למקומות הראשונים בכל קטגוריה בסיום כל סבב

 :השיטה

  2מינימום )ליגה הבתים ישחקו בשיטת הבוגרים במסגרת . ביתבוגרים בכל  4או  3כל קטגוריה תחולק לבתים של : 'שלב א

 .מנצחי הבתים יעלו לשלב ב(. בשישימשחקים 

 .מנצחי הבתים ישחקו בשיטת נוק אאוט עד הגמר: 'שלב ב

סופר טייברק עד  , אם יש צורך במערכה שלישית,  2:2 -כל מערכה תתחיל ב, מערכות 3כל המשחקים ישוחקו בשיטת הטוב מ 

10 . 

 .ס והרצליה"בכפ, הסבבים ייערכו ברעננה

 :  תאריכי הסבב

   31/3יום שישי  - 1' סבב מס

   28/4יום שישי  - 2' סבב מס

   26/5יום שישי  - 3' סבב מס

   16/6יום שישי  - 4' סבב מס

 
 (*.ובדיקה רפואיתחולצת תחרות , ביטוח דרך איגוד הטניס, כולל כרטיס חבר באיגוד הטניס)בלבד ₪ 150: הסבבמחיר 

 .099564646לפרטים והרשמה  –התחרות ההרשמה לסבב מראש וכל שחקן חייב בדיקה רפואית ביום הראשון של * 


