
 

 

 

 

 

 מועדון לא יוכל לרשום קבוצות ללא תשלום של מיסי מועדון בסך 500 ₪ לשנה.

 מסמך זה כפוף לנהלי הליגה והגביע אשר מפורסמים באתר איגוד הטניס 

 וגביע המדינה  9201ליגות הבוגרות כולל ליגת על בוגרים  לו"ז 

 מחזורי גביע המועדונים. במקביל בנוסף למשחקי הליגה, נקיים

בישיבת ליגה וגביע הוחלט ואושר שכל מועדון שירשם לליגה, חובה עליו להעמיד קבוצה לגביע 

קבוצות בליגה ג', אז חובה על המועדון להעמיד קבוצה אחת שתשחק  3. אם למועדון יש מועדוניםה

חובה עליו להעמיד שתי  – 'אם למועדון קבוצה בליגה ג' ובליגה א באותה הליגה.בגביע המועדונים 

 . קבוצות לגביע המועדונים באותה הליגה

 .רמות בהתאם לליגה בה הקבוצה משחקת 4-לגביע המועדונים יחולק 

 בגביע המועדונים/ מדינה וכותפרסים כספיים יחולקו לז

שתי הקבוצות שזכו באליפות המחוז לקביעת אלופת גביע גמר בין  –חולק לשני מחוזות ת –ליגה ג' 

 המועדונים.

גמר בין שתי הקבוצות שזכו באליפות המחוז לקביעת אלופת גביע  –תחולק לשני מחוזות  -ליגה ב' 

 המועדונים.

גמר בין שתי הקבוצות שזכו באליפות המחוז לקביעת אלופת גביע  –תחולק לשני מחוזות  -ליגה א' 

 המועדונים.

יתחילו לשחק בסמוך לפתיחת ליגת  – גביע המדינה ללא חלוקה למחוזות –ליגה ארצית וליגת על 

 העל. 

 א', ב', ג': שלישי, שישי או שבת.  ארצית, ליגה לו"ז מתוכנן (1

 30/326,29, –שלישי/שישי/שבת  :גביע המועדונים -

 2,5,6/4 –שלישי/שישי/שבת  :מועדוניםה גביע -

 9,12,13/4 – שלישי/שישי/שבתליגה:  1מחזור -

 30/4,3/5,4/5 –שלישי/שישי/שבת  ליגה: 2 מחזור -

 7,10,11/5 –שלישי/שישי/שבת ליגה:  3מחזור  -

 14,17,18/5 –שלישי/שישי/שבת  מועדונים:ה גביע -



 

 

 

 

 

 21,24,25/5 –שלישי/שישי/ שבת ליגה:  4מחזור  -

 28/5,31/5,1/6 –שלישי/שישי/שבת  מועדונים:ה גביע -

 4,7,8/6-: שלישי/שישי/שבת ליגה 5 מחזור -

 11,14,15/6 –שלישי/שישי/שבת  ליגה: 6 מחזור -

 18,21,22/6-שלישי/שישי/שבת : ליגה 7 מחזור -

 29/625,28,-שלישי/שישי/שבת  :גביע המועדונים -

 לגמר גביע המועדונים/מדינה שישוחק במרוכז.יקבע עוד תאריך  -

 קבוצות. 10משש עד מחזורי בית/חוץ. כל מחוז יהיה בנוי –המשחקים ישוחקו בשיטת ליגה 

הקבוצה שתסיים במקום הראשון תעלה אוטומטית לליגה בכירה : –ליגה ארצית, א,ב וג' 

 יותר, שתי הקבוצות שיסיימו במקומות האחרונים בכל מחוז תרדנה ליגות אוטומטית 

 ישוחק בחודש ספטמבר והלאה – ליגה בימיי שישי –רים(מחזו 5לו"ז מתוכנן ליגת על ) (2

 מחזורי גביע המדינה טרם נקבעו

 במהלך השבוע לפני א. ישראל -חצי גמר פיינל פור ליגת העל

 יום ראשון של אליפות ישראל לבוגרים-גמר פיינל פור ליגת העל

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 שישי. בית/חוץ בימייקבוצות אשר ישחקו בשיטת  6ליגת העל תהייה בנויה משני בתים של 

( תרדנה אוטומטית לליגה ארצית. מקום 6הקבוצות שיסיימו במקום האחרון בכל בית )מקום  

 ( תשחקנה במשחק הישרדות, המפסידה תרד לליגה ארצית5לפני אחרון בכל בית ) מקום 

 יורדות לליגה ארצית(. קבוצות 3)  

קבוצות המיקום ייקבע ע"פ תוצאת  2בסיום העונה הסדירה במקרה של שוויון בנקודות בין 

  המפגש ביניהן.

( יתקיים משחק 3מחוזות במקום  2במידה ובליגה הארצית לא יקבעו אוטומטית העולות ) לדוג 

 עלייה בסיום הליגה הסדירה

קבוצת ויותר המיקום ייקבע ע"פ כמות הניצחונות, ההפסדים,  3במקרה של שוויון בנקודות בין 

 לפי סדר זה, בהתאמה. המערכות והמשחקונים,

 תאריכי לידה רלוונטיים לכל קטגוריה  : (3

  ומעלה 2005: החל משנתון בוגרים •

  ומעלה 6200החל משנתון בוגרות:  •

בקטגוריית הגיל שלהם  50לא יורשו לשחק/להירשם שחקנים מתחת לדירוג  –בליגות ב' וג' גברים  •

 )שחקני נוער ולאומיות בעלי דירוג ארצי ולאומי(

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 רישום: (4

  loglig.comהלוגליג : הרישום לליגות הבוגרות יתבצע דרך אתר 

 פרט לליגת העל –12/3/2019 -אריך הויסתיים  בת 1/2/2019הרישום לליגות יתחיל ב 

  20/3/2019שההרשמה תימשך עד ל

 בכל שאלה נא לפנות לרכזת ליגה וגביע.

 מיסי ליגה: גברים

 ש"ח לקבוצה  350 –ליגת על  -

 לקבוצה   ₪  350–ליגה ארצית  -

 לקבוצה                                                    ₪  250 -ליגה א'   -

 לקבוצה₪  250 -ליגה ב'   -

 לקבוצה₪  250 –ליגה ג'  -

 מיסי ליגה: נשים    

 ש"ח לקבוצה 350 –ליגת על  -

 לקבוצה ₪ 350-ליגה ארצית  -

 ש"ח לקבוצה 150 -ליגה א' -

 המועדונים/גביע המדינה יעשה אוטומטית ברגע רישום הקבוצות לליגה. רישום לגביע -

 גם על משחקי הליגה וגם על משחקי הגביע.חלים כל הנהלים והקנסות 

 



 

 

 

 

 .קףואישור רפואי בת ,איטניסשחקנים לכל הפחות, בעלי  4-קבוצת ליגה מורכבת מ

 לוחות זמנים: (5

 בלוח הזמנים.לאחר פרסום לוחות הזמנים לא יינתנו שינויים 

 הרכב מלא למפגש: (6

הגעה שלושה שחקני יחידים. משחקים שלושה משחקי יחידים ומשחק זוגות אחד.  –בוגרים 

השחקנים כמדורגים  2במקרה זה ישחקו - (שחקנים במקום שלושה 2למשחק  בהרכב חסר )

בהתאמה והשחקן שלא הגיע , ירשם  –באותו מפגש מול שני המדורגים של הקבוצה היריבה  1,2

 ניצחון טכני לשחקן השלישי. 

 מתוך שלושה משמעותה כאי הופעה של הקבוצה. 1הופעה עם שחקן 

זוגות אחד. הופעה ללא  שתי שחקניות יחידים. משחקים שני משחקי יחידים ומשחק –בוגרות 

 הרכב מלא למפגש משמעו כאי הופעה למפגש.

משחקי יחידים ומשחק זוגות אחד.  2-המפגש בגברים ובנשים מורכב מ וליגת על ליגה ארצית

 מחייבת לפחות שני שחקנים. וליגת על לכן הופעה לליגה ארצית

 ליגה: שיטת משחקים (7

 נקודות.  10מערכות, מערכה שלישית שובר שוויון עד  3-משחקי יחידים: ליגה א',ב' וג' :הטוב מ

 מערכות, מערכה שלישית מערכה מלאה. 3-: הטוב מוליגת העל ליגה ארצית

בניקוד במשחקון. מערכה שלישית   NO ADDושיטת  -מערכות מ  3-משחקי זוגות: הטוב מ

 .נקודות 10הינה שובר שוויון עד 

 שחקן אשר פרש ממשחק היחידים אינו רשאי להשתתף במשחק הזוגות.*

 



 

 

 

 

 :גביע שיטת משחקים (8

 משחק זוגות מכריע – שני משחקי יחידים, במידה ואין הכרעה 

 משחקי היחידים והזוגות ישוחקו בהתאם לשיטת המשחקים באותה הליגה.

 הזוגות.שחקן אשר פרש ממשחק היחידים אינו רשאי להשתתף במשחק *

 הוספת שחקנים: (9

ניתן להוסיף שחקנים חדשים שלא רשומים בשום ליגה העונה עד המחזור השני של הליגה )כלומר 

 עד לפני תחילת המחזור השלישי(. הוספת השחקנים תיעשה באופן זהה לרישום השחקנים 

חילת המחזור השלישי בתנאי שיוכח ניתן יהיה להוסיף שחקנים עד ת .הלוגליגאתר האלקטרוני ב

 כי השחקנים לא שהו בארץ )לדוגמא היו בקולג' עד לתחילת המחזור הרביעי(.

 העברת שחקנים: .10    

ניתן להעביר שחקנים מקבוצה לקבוצה עד למחזור השני כולל ) כלומר עד תחילת המחזור 

י מחיקת השחקן מן השלישי(. העברת שחקנים תיעשה דרך מערכת ההרשמה האלקטרונית ע"

 הקבוצה בה הוא רשום והוספתו לקבוצה החדשה. 

שעות לפני תחילת המחזור ייסגר חלון ההוספות והעברות השחקנים ויפתח בסיום  48

 המחזור.

 משקיפי פתע: (10

יופעלו משקיפים בליגות ארצית, א', ב' וג' שתפקידם יהיה בדיקת קיום המשחקים במועד ומקום  

 המיועד לפי הנהלים.

 

 

 



 

 

 

 :2019 וגביע קנסות ליגות (11

פירוק קבוצה במהלך העונה)פירוק נחשב 

מרגע סיום תאריך הרישום לאותה ליגה(. 

אי הופעה לשלושה מפגשים תגרום 

 לפירוק.
1,000 ₪  

 שחקן ששיחק שלא עפ"י דירוגו בקבוצה

 6:0 6:0ותוצאה של ₪  500

 במשחק

אי דיווח תוצאות לאיגוד )ע"י הקבוצה 

שעות לאחר סיום  48עד  –המארחת( 

 המפגש
500 ₪  

 שלוש פעמים –הגעה בהרכב חסר למפגש 

 וזה פירוק קבוצה
200 ₪  

קיום משחק ליגה שלא במועד שנקבע ע"י 

 ועדת הליגה והגביע
0002, ₪  

אי הופעה של קבוצה ללא מתן הודעה 

שעות לפחות( 6מראש )של   
500 ₪  

אי הופעה של קבוצה )למרות מתן הודעה 

 מראש(
250  ₪  

 ערעור לבית דין עליון
1,500 ₪  

קיום משחק במגרשים שלא אושרו עפ"י 

 התקנון
1,000 ₪  

השתתפות שחקן ללא בדיקה רפואית 

 תקפה

והפסד אותו משחק₪  3,000  

 6:0 6:0   6:2  6:2  

התנהגות בלתי ספורטיבית של 

ראש קבוצה על פי כללי \מאמן\שחקן

הבינלאומיהתנהגות של איגוד הטניס   

1,000  ₪  

לפי חומרת העבירה לפי דיווח 

שופט שנכח.\משקיף  



 

 

מסירה תוצאה כוזבת )שליחת תוצאות 

 מפוברקות על משחק שלא קוים( :

. קנס כספי לפי רמת הליגה1  

וטומטית לליגה נמוכה יותר.. הורדה א2  

₪  25,000 -ליגה העל      

₪  15,000 -ליגה ארצית   

 ₪  12,500   -ליגה א'   

 ₪  7,000  -ליגה ב'   

 ₪  6,000  -ליגה ג'    

 

 

 0534455010: ןטלפו   liga@ita.co.ilדוא''ל לשאלות, פניות ובעיות: 

 

mailto:liga@ita.co.il

